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A mA móódosdosííttáás cs céélja:lja:
Az új szabályok célja alapvetıen a védtelen közlekedık, a 
kerékpárosok, a gyalogosok védelme, az elıírások egységesítése, 
egyszerősítése, a szabálykövetı magatartás erısítése, valamint 
egyes korszerő forgalomtechnikai megoldások bevezetése.



A rendszA rendszáámm
A jármő vezetıje, mielıtt a jármővel a telephelyrıl (így különösen a garázsból) 
elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint 
a kötelezıen elıírt világító- és fényjelzı berendezések állapotát (mőködését), 
valamint a hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétét, állapotát –
az adott körülmények között indokolt módon – ellenırizni.”

A módosítás elıtt:
(5) A hatósági jelzést a jármővön jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni 
vagy letakarni tilos.

A módosítást követıen:
„(5) A hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a jármővön a felszerelésére kijelölt 
helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy 
jogosulatlanul eltávolítani tilos.”



Ki irKi iráánynyííthat forgalmat?that forgalmat?
A rendıri forgalomirányításra vonatkozó rendelkezések értelemszerően irányadók a szolgálatban 
lévı katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenıre, a vám- és 
pénzügyır, a tőzoltó, valamint a forgalmat ellenırzı közlekedési hatóság közúti ellenıre által 
adott jelzésekre is.”
„A jelzıır jelzései
7. § (1) A jelzıır vagy a polgárır jelzıtárcsával vagy – feltartott, vagy vasúti átjárónál az 
úttesten állványra helyezett – piros fényő lámpával adott jelzésére meg kell állni.
(2) Ha a forgalmat jelzıır vagy polgárır irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelzı
táblával – a jelzıırre vonatkozó kiegészítı táblával együtt – a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint elıre jelezni.”

A rendırség tehermentesítését célzó
kormányzati törekvés a civil alapon 
szervezıdı, a helyi viszonyokat jól ismerı
polgárırség jogköreinek kiterjesztése. A 
polgárıröket a polgárırségrıl szóló törvény 
szeptemberi módosítása jelzııri feladatok 
ellátására jogosította fel. A jogszabály 
szerint erre

a rendıri intézkedést igénylı közúti 
közlekedési baleset helyszínén a közlekedés 
zavartalanságának biztosítása érdekében a 
rendırség megérkezéséig önállóan, azt 
követıen a rendırség felkérésére és 
utasításainak megfelelıen, 
az óvodák és általános iskolák közvetlen 
közelében a gyermekek úttesten történı
biztonságos átkelésének elısegítése 
érdekében a polgárırség és az óvoda vagy 
az általános iskola fenntartójával kötött 
együttmőködési megállapodás alapján lehet 
jogosult a polgárır (ld. a 2009. évi LXXXIV. 
törvényt). 



A fA féény kibocsny kibocsááttáássáára alkalmas jelzra alkalmas jelzııttááblbláákk

A közúti jelzıtáblák az észlelést elısegítı sárga vagy fényvisszaverı sárga háttéren is elhelyezhetık.
Az utasítást adó jelzıtáblán és a jármővek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzıtáblán, a kötelezı legkisebb, illetve a 
megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.”

A különbözı fényviszonyok és idıjárási körülmények között 
egyaránt jól látható, a forgalmi helyzethez rugalmasan 
alkalmazkodó információs táblák széles körő használatával 
számos baleset megelızhetı. E fıként autópályákon használt 
rendszerek hatékonyságát nemzetközi példák igazolják. A 
közlekedésbiztonsági megfontolások mellett a torlódások 
csökkentésében, az utazási idı lerövidítésében is fontos szerepük 
lehet. A kormányzat e táblák elterjedését várja attól, hogy a 
KRESZ-módosítás alkalmazásukkal kapcsolatban új szabályokat, 
feltételeket rögzít. Így pl. e táblákon a fehér és fekete jelzések 
egymással felcserélt színnel is megjeleníthetık.



KerKeréékpkpáárrúúton valton valóó haladhaladááss

A módosítás elıtt:
„Kerékpárút” (26. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a kétkerekő kerékpárok csak a kerékpárúton 
közlekedhetnek; a segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtási kerekes szék, illetıleg a kétkerekő
segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzıtábla nem tiltja. A 
kétkerekő segédmotoros kerékpár, segédmotoros rokkantkocsi a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra 
sebességgel közlekedhet. A kerékpárúton más jármő közlekedése tilos;

A módosítást követıen:
„Kerékpárút” (26. ábra): a tábla a kétkerekő kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros 
rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekő segédmotoros kerékpár lakott területen kívül 
a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzıtábla nem tiltja.  A kerékpárúton más jármő közlekedése tilos;”

Az új szabályozás alapján a kerékpárosnak nem kötelezı a kerékpárúton haladni.



ÚÚj tj tááblbláákk

A módosítás elıtt:
Sebességkorlátozás" (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán 
megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos;

A módosítást követıen:
„Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán 
megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett 
hóesésre (97/a. ábra) vagy esızésre (97/b. ábra) utaló kiegészítı
jelzıtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt 
idıjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. 
Kiegészítı tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott 
idıszakra vagy bizonyos jármőkategóriákra vonatkozik.”



ÚÚj tj tááblbláákk

A módosítás elıtt:
Tehergépkocsival elızni tilos" (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 
kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsival, 
valamint vontatóval, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel elızni tilos; 
ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekő motorkerékpár, segédmotoros kerékpár 
és kerékpár, valamint állati erıvel vont jármő és kézikocsi elızésére, továbbá
az úttest közepén levı vágányon haladó villamos elızésére;

A módosítást követıen:
„Tehergépkocsival elızni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 
kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő
tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezıgazdasági vontatóval és lassú
jármővel, valamint az ezen jármővekbıl és pótkocsiból álló
jármőszerelvényekkel elızni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekő
motorkerékpár, kétkerekő segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati 
erıvel vont jármő és kézikocsi elızésére, továbbá az úttest közepén levı
vágányon haladó villamos elızésére; ha a jelzıtáblán számérték is 
megjelenik (33/a. ábra), az elızés tilalma csak az ezt az értéket 
meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsira, 
vontatóra, mezıgazdasági vontatóra és lassú jármőre vonatkozik.



ÚÚj tj tááblbláákk

A módosítás elıtt:
„Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra 
tehergépkocsival - kivéve a legfeljebb 2500 kilogramm megengedett legnagyobb 
össztömegő, zárt kocsiszekrényő tehergépkocsit -, valamint vontatóval, mezıgazdasági 
vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), 
csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő ilyen jármővel tilos 
behajtani;

A módosítást követıen:
„Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra 
tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb 
össztömegő, zárt kocsiszekrényő tehergépkocsit – valamint vontatóval, mezıgazdasági 
vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), 
csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő jármővel tilos behajtani;”



ÚÚj tj tááblbláákk

„Torlódás” (95/f ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt 
képezhetnek a feltorlódott jármővek;

„Magánút” (109/b. ábra); „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra) jelzıtábla 
alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elıl el van zárva.



ÚÚj tj tááblbláákk

A módosítás elıtt: Várakozóhely" (110. ábra); a tábla a jármővek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a 
tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a várakozó helyen kötelezı elhelyezkedés módját 
(pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), illetıleg azt, hogy a 
várakozóhely kizárólag bizonyos jármővek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 
112/c. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállítójármő 115. ábra és 115/a. ábra) részére van 
fenntartva. Ahol a várakozást ellenırzı óra van, kiegészítı tábla (113. ábra) jelezheti azt az 
idıszakot is, amelyben a várakozást ellenırzı óra (parkométer) vagy jegykiadó automata 
mőködtetése kötelezı, kiegészítı tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott 
idıtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra), a 
mozgáskorlátozottakat szállító jármővek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítı tábla (115. 
ábra) vagy külön jelzıtábla (115/a. ábra) jelezheti. 

A módosítást követıen: „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a jármővek kijelölt várakozóhelyét 
jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a várakozó helyen kötelezı elhelyezkedés 
módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a 
várakozóhely kizárólag bizonyos jármővek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok
112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármő 115. ábra és 115/a. ábra) 
részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenırzı óra van, kiegészítı tábla (113. ábra) jelezheti 
azt az idıszakot, amelyben a várakozást ellenırzı óra (parkométer) vagy jegykiadó automata 
mőködtetése kötelezı, vagy a kiegészítı tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott 
idıtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A 
mozgáskorlátozottakat szállító jármővek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítı tábla (115. 
ábra) vagy külön jelzıtábla (115/a. ábra) jelezheti;

A módosítás új táblát vezet be a csak kerékpárok számára fenntartott várakozóhely jelzésére.



ÚÚj tj tááblbláákk

„Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e. ábra); a jelzıtábla azt jelzi, hogy a 
„Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” (53/f. ábra) jelzıtábláig az úton (övezetben) a 
gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítı jelzıtábla jelzi (53/g. ábra) azon 
környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett 
– matrica színét, amellyel rendelkezı gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A 
behajtási tilalom alól az út kezelıje felmentést adhat. A kiegészítı jelzıtáblán „Kivéve 
engedéllyel” felirat is elhelyezhetı.”

A „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzés bevezetésével lehetıvé válik a sőrőn 
lakott övezetekben a környezetet szennyezı gépjármővek közlekedésének 
korlátozása.



ÚÚj tj tááblbláákk

„Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú
közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történı elhelyezkedését jelzi.

Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra):

„Útirány elıjelzı tábla” (139/a – 139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton 
azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következı
útkeresztezıdésnél melyik irányban érhetık el;

„Útvonal megerısítı tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út 
számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, 
továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;



ÚÚj tj tááblbláákk

„Közúti forgalom ellenırzése” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a 
jármővek elhaladási sebességének ellenırzésére sebesség ellenırzı berendezést 
telepítettek. Az átlagsebesség-ellenırzı rendszerrel ellátott útszakasz 
kezdetét a „Közúti forgalom ellenırzése” (36. ábra), az ellenırzött útszakasz végét 
a „Közúti forgalom ellenırzésének vége” (37. ábra) jelzıtábla jelzi.”

A módosítás elıtt: 

Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzıtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett 
kiegészítı táblán (105/a. ábra) autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik 
meg, az úttesten kijelölt kerékpársávon a kerékpáros vagy az autóbusz 
forgalmi sávon az autóbusz - a jelzıtáblán megjelölt iránnyal szemben -
közlekedhet.

A módosítást követıen:

Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzıtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett 
kiegészítı táblán (105/a. ábra) autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik 
meg: 
a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában  az úttest jobb széléhez 
húzódva a kerékpáros, 
b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedı autóbusz,
c) a kerékpáros által is igénybe vehetı autóbusz forgalmi sávon – az 
autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezıen – a kerékpáros is a 
jelzıtáblán megjelölt iránnyal szemben  közlekedhet.”



ÚÚj tj tááblbláákk

A módosítás elıtt:

"Gyermekszállítás" (160/a. ábra), a személyszállító jármő elején és 
hátulján elhelyezett tábla az álló jármő környezetében kíséret nélküli 
gyermekek közlekedésére figyelmeztet.

A módosítást követıen:

„Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a gyermekeket szállító autóbusz 
vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármő
környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így 
megjelölt, az úttesten álló autóbuszt – a gyermekek be- és 
kiszállásának az autóbusz mindkét oldali elsı és hátsó
irányjelzıjének egyidejő mőködtetésével jelzett idıtartamában 
– kikerülni vagy az autóbusz mellett elhaladni csak fokozott 
óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad.”



ÚÚj j úútburkolati jelek tburkolati jelek 

A módosítás elıtt:

h/1. „Elıretolt kerékpáros felállóhely balra bekanyarodó
kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a forgalomirányító
fényjelzı készülékkel szabályozott útkeresztezıdésben az 
oda kerékpársávon érkezı és balra bekanyarodó
kerékpárosoknak, a megállás helyét jelölı vonalak közötti, 
kerékpárt mutató sárga színő útburkolati jellel (158/i. ábra) 
megjelölt úttestre csak a tilos fényjelzés ideje alatt szabad 
a többi jármő elé - a besorolás általános szabályai szerint -
besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.

A módosítást követıen:

„h/1. „Elıretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó
kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a forgalomirányító
fényjelzı készülékkel szabályozott útkeresztezıdésben  az 
út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon ( 158/k. ábra) 
vagy a kerékpársávon  oda érkezı és balra bekanyarodó
kétkerekő kerékpárok a megállás helyét jelölı vonalak 
közötti, kerékpárt mutató sárga színő útburkolati jellel 
(158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a jármővek forgalmát 
irányító fényjelzı készülék piros fényjelzésének 
idıtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében 
foglaltak és a besorolás általános szabályai szerint – a többi 
jármő elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.”



ÚÚj j úútburkolati jelek tburkolati jelek 

Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes 
forgalomszabályozásnál alkalmazott – az (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott – sárga színő útburkolati jel kiegészíthetı
vagy helyettesíthetı:  
a) függıleges jelzıfelülettel és fényvisszaverı prizmával ellátott vagy 
b) fényt kibocsátó burkolati jelzıtestekkel.

Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (158/k. ábra) jelzi a 
kerékpárosok részére az úttesten történı haladásra ajánlott útfelületet. Az 
így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok 
közlekedésével.”

A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt 
sáv – az úttesten felfestett fehér színő szaggatott vonal és kerékpárt 
mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban 
vagy egymással szemben közlekedı jármővek egymás mellett történı
elhaladás ezt szükségessé teszi – más jármővek is igénybe vehetik, az 
irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra 
bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros 
balra bekanyarodásra történı felkészülés céljából, vagy ha a nyitott 
kerékpársáv megszőnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.”



A gyalogosok A gyalogosok 
kköözlekedzlekedéésséének nek úúj szabj szabáályalya

KKöözvetlen elzvetlen elıızmzméény nny néélklküüli li úúj elem:j elem:
Az R. 21. Az R. 21. §§--aa a ka köövetkezvetkezıı (13) bekezd(13) bekezdééssel egssel egéészszüül ki:l ki:

„„A gyalogA gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúton a gyalogos a kerton a gyalogos a keréékpkpááros forgalmat ros forgalmat nem nem 
akadakadáályozhatja lyozhatja éés nem veszs nem veszéélyeztetheti.lyeztetheti.””



HaladHaladáás az s az úútonton
�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 

JJáármrmőővel az vel az úúttesten ttesten -- az elaz elıızzéés s éés kikers kikerüülléés s 
esetesetéét kivt kivééve ve -- annak menetirannak menetiráány szerinti jobb ny szerinti jobb 
oldaloldaláán, az n, az úútt-- éés forgalmi viszonyok szerint s forgalmi viszonyok szerint 
lehetslehetsééges mges méértrtéékben kben jobbra tartvajobbra tartva kell kell 
kköözlekedni. Lasszlekedni. Lassúú jjáármrmőővel, vel, kerkeréékpkpáárrarral,l,
áállati erllati erııvel vont jvel vont jáármrmőővel, kvel, kéézi kocsival, zi kocsival, 
hajtott (vezetett) hajtott (vezetett) áállattal, valamint lassan llattal, valamint lassan 
haladhaladóó jjáármrmőővel vel -- ha az ha az úútt-- éés forgalmi s forgalmi 
viszonyok lehetviszonyok lehetııvvéé teszik teszik -- szorosan az szorosan az 
úúttest jobb szttest jobb szééllééhez hhez húúzzóódva kell haladnidva kell haladni

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
JJáármrmőővel az vel az úúttesten ttesten -- az elaz elıızzéés s éés kikers kikerüülléés s 
esetesetéét kivt kivééve ve -- annak menetirannak menetiráány szerinti jobb ny szerinti jobb 
oldaloldaláán, az n, az úútt-- éés forgalmi viszonyok szerint s forgalmi viszonyok szerint 
lehetslehetsééges mges méértrtéékben kben jobbra tartva jobbra tartva kell kell 
kköözlekedni. Lasszlekedni. Lassúú jjáármrmőővel, vel, áállati erllati erııvel vont vel vont 
jjáármrmőővel, kvel, kéézi kocsival, hajtott (vezetett) zi kocsival, hajtott (vezetett) 
áállattal, valamint lassan haladllattal, valamint lassan haladóó jjáármrmőővel vel -- ha ha 
az az úútt-- éés forgalmi viszonyok lehets forgalmi viszonyok lehetııvvéé teszik teszik --
szorosan az szorosan az úúttest jobb szttest jobb szééllééhez hhez húúzzóódva kell dva kell 
haladni. haladni. 



�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 
Az autAz autóóbuszbuszööblblööt, az autt, az autóóbusz forgalmi sbusz forgalmi sáávot, a kapaszkodvot, a kapaszkodóó ssáávot, a gyorsvot, a gyorsííttóó éés s 
lasslassííttóó ssáávot, valamint a kervot, valamint a keréékpkpáársrsáávot a (2) bekezdvot a (2) bekezdéésben emlsben emlíített jobbra tarttett jobbra tartáási, si, 
illetilletııleg az leg az úúttest jobb szttest jobb széélléén valn valóó haladhaladáási ksi köötelezettstelezettséég szempontjg szempontjáábbóól l 
figyelmen kfigyelmen kíívvüül kell hagynil kell hagyni.. A kerA keréékpkpáársrsáávon csak kervon csak keréékpkpáárral szabad krral szabad köözlekedni zlekedni --
az egyiraz egyiráánynyúú forgalmforgalmúú úúton kijelton kijelöölt kerlt keréékpkpáársrsááv kivv kivéételteléével vel -- az az úúttest menetirttest menetiráány ny 
szerinti jobb oldalszerinti jobb oldaláának haladnak haladáási irsi iráánynyáával azonos irval azonos iráányban.nyban.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
�� Az autAz autóóbuszbuszööblblööt, az autt, az autóóbusz forgalmi sbusz forgalmi sáávot, a kapaszkodvot, a kapaszkodóó ssáávot, a gyorsvot, a gyorsííttóó éés s 

lasslassííttóó ssáávot, a vot, a nyitott kernyitott keréékpkpáársrsáávotvot, valamint a ker, valamint a keréékpkpáársrsáávot a (2) bekezdvot a (2) bekezdéésben sben 
emlemlíített jobbra tarttett jobbra tartáási, vagy si, vagy az az úúttest jobb szttest jobb széélléén valn valóó haladhaladáási ksi köötelezettstelezettséég g 
szempontjszempontjáábbóól figyelmen kl figyelmen kíívvüül kell hagynil kell hagyni.. A kerA keréékpkpáársrsáávon csak kervon csak keréékpkpáárral rral 
szabad kszabad köözlekedni zlekedni –– az egyiraz egyiráánynyúú forgalmforgalmúú úúton kijelton kijelöölt kerlt keréékpkpáársrsááv kivv kivéételteléével vel –– az az 
úúttest menetirttest menetiráány szerinti jobb oldalny szerinti jobb oldaláának haladnak haladáási irsi iráánynyáával azonos irval azonos iráányban.nyban.””

HaladHaladáás az s az úútonton



�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 

JJáárda, jrda, jáárdasziget rdasziget éés kers keréékpkpáárrúút mellett tilos t mellett tilos úúgy haladni, hogy a jgy haladni, hogy a jáármrmőő vagy vagy 
rakomrakomáánya ezek fnya ezek föölléé nynyúúljljéék.k.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen:en:

JJáárda, jrda, jáárdasziget, rdasziget, gyaloggyalogúút, gyalogt, gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúút, t, kerkeréékpkpáárrúútt, nyitott , nyitott 
kerkeréékpkpáársrsááv v éés kers keréékpkpáársrsáávv mellett tilos mellett tilos úúgy haladni, hogy a jgy haladni, hogy a jáármrmőő szerkezeti szerkezeti 
eleme vagy rakomeleme vagy rakomáánya ezek fnya ezek föölléé nynyúúljljéék.k.””

HaladHaladáás az s az úútonton



SebessSebessééghatghatáárok bevezetrok bevezetéése, se, 
egysegyséégesgesííttéésese

A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 

�� Az egyes jAz egyes jáármrmőővekkel legfeljebb a vekkel legfeljebb a 
kköövetkezvetkezıı sebesssebessééggel szabad ggel szabad 
kköözlekedni: zlekedni: 

�� a) szema) szeméélyglygéépkocsival, pkocsival, 
motorkermotorkeréékpkpáárral, rral, 2500 kg2500 kg
megengedett legnagyobb megengedett legnagyobb 
öössztssztöömeget meg nem haladmeget meg nem haladóó
ggéépkocsivalpkocsival

�� -- autautóóppáálylyáán 130 km/n 130 km/óóra, ra, 
�� -- autautóúóúton 110 km/ton 110 km/óóra, ra, 
�� -- lakott terlakott terüületen kleten kíívvüül egyl egyééb b úúton  ton  

90 km/90 km/óóra, ra, 
�� -- lakott terlakott terüületen 50 km/leten 50 km/óóra, ra, 

A módosítást követıen: 

Az egyes jármővekkel - ha e rendelet 
másként nem rendelkezik -
legfeljebb a következı sebességgel 
szabad közlekedni:]
a) személygépkocsival, 
motorkerékpárral, 3500 kg
megengedett legnagyobb 
össztömeget meg nem haladó
gépkocsival

• autópályán 130 km/óra,
• autóúton 110 km/óra,
• lakott területen kívül egyéb úton
90 km/óra,

• lakott területen 50 km/óra,”



SebessSebessééghatghatáárok bevezetrok bevezetéése, se, 
egysegyséégesgesííttéésese

A módosítás elıtt:

teherszállításra kialakított motoros 
triciklivel, elromlott jármővet 
vontató gépjármővel, 
segédmotoros kerékpárral, 
kerékpárral 40 km/óra,

A módosítást követıen:

teherszállításra kialakított motoros 
triciklivel, elromlott jármővet 
vontató gépjármővel, 
segédmotoros kerékpárral, lakott 
területen kerékpárral 40 km/óra



SebessSebessééghatghatáárok bevezetrok bevezetéése, se, 
egysegyséégesgesííttéésese

lakott területen kívül kerékpárral, ha a 
kerékpárt hajtó

kerékpáros fejvédı sisakot visel és 
utast nem szállít 50 km/óra,

lakott területen kívül kerékpárral, ha a 
kerékpárt hajtó

kerékpáros fejvédı sisakot nem visel
40 km/óra,

a kerékpárúton közlekedı jármővel                                                       
30 km/óra,

a gyalog- és kerékpárúton közlekedı
jármővel 20 km/óra,”



SebessSebessééghatghatáárok bevezetrok bevezetéése, se, 
egysegyséégesgesííttéésese

A módosítás elıtt: 

Ha a "Sebességkorlátozás" jelzıtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott 
területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, 
motorkerékpárral és a 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg 
nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzıtáblán megjelölt sebességgel szabad 
közlekedni.

A módosítást követıen: 

Ha a „Sebességkorlátozás” jelzıtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott 
területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, 
motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg 
nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzıtáblán megjelölt sebességgel szabad 
közlekedni.”



A bekanyarodA bekanyarodáás s úúj szabj szabáályailyai
A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt:
�� VillamospVillamospáálylyáávalval ellelláátott tott úúttesten, ha az (1) bekezdttesten, ha az (1) bekezdéés b) pontjs b) pontjáában foglaltaknak ban foglaltaknak 

megfelelmegfelelıı besorolbesoroláás a villamos forgalms a villamos forgalmáát zavarnt zavarnáá, a villamos elhalad, a villamos elhaladáássáához hoz 
szszüüksksééges terges terüületet szabadon kell hagyni. A kerletet szabadon kell hagyni. A keréékpkpáársrsáávot, tovvot, továábbbbáá egyiregyiráánynyúú
forgalmforgalmúú úúton az ellenirton az elleniráányba kijelnyba kijelöölt autlt autóóbusz sbusz sáávot a besorolvot a besoroláás szempontjs szempontjáábbóól l 
figyelmen kfigyelmen kíívvüül kell hagyni.l kell hagyni.

�� (3) A j(3) A jáármrmőővel mvel máásik sik úútra tra -- ha kha köözzúúti jelzti jelzéésbsbııl ml máás nem ks nem köövetkezik vetkezik -- jobbra kis jobbra kis 
íívben, balra nagy vben, balra nagy íívben kell bekanyarodni, vben kell bekanyarodni, úúgy, hogy a jgy, hogy a jáármrmőő bekanyarodbekanyarodáás uts utáán a n a 
menetirmenetiráány szerinti jobb oldalon maradjon.ny szerinti jobb oldalon maradjon.

A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
�� VillamospVillamospáálylyáávalval ellelláátott tott úúttesten, ha az (1) bekezdttesten, ha az (1) bekezdéés s b) b) pontjpontjáában foglaltaknak ban foglaltaknak 

megfelelmegfelelıı besorolbesoroláás a villamos forgalms a villamos forgalmáát zavarnt zavarnáá, a villamos elhalad, a villamos elhaladáássáához hoz 
szszüüksksééges terges terüületet szabadon kell hagyni. Az egyirletet szabadon kell hagyni. Az egyiráánynyúú forgalmforgalmúú úúton az ton az 
ellenirelleniráányban kijelnyban kijelöölt autlt autóóbusz sbusz sáávot vot éés az ellenirs az elleniráányban kijelnyban kijelöölt lt 
kerkeréékpkpáársrsáávot vot a besorola besoroláás szempontjs szempontjáábbóól figyelmen kl figyelmen kíívvüül kell hagyni.l kell hagyni.

�� (3) A j(3) A jáármrmőővel mvel máásik sik úútra tra –– ha kha köözzúúti jelzti jelzéésbsbııl ml máás nem ks nem köövetkezik vetkezik –– jobbra kis jobbra kis 
íívben, balra nagy vben, balra nagy íívben kell bekanyarodni, vben kell bekanyarodni, úúgy, hogy a jgy, hogy a jáármrmőő a bekanyaroda bekanyarodáás uts utáán a n a 
menetirmenetiráány szerinti jobb oldalon maradjon. ny szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az Ha az úúttest menetirttest menetiráány szerinti jobb ny szerinti jobb 
oldaloldaláán kern keréékpkpáársrsáávot jelvot jelööltek ki, a jobbra bekanyarodltek ki, a jobbra bekanyarodáásra sra –– a kera keréékpkpáár r 
forgalom akadforgalom akadáályozlyozáása nsa néélklküül l éés ha burkolati jel ezt lehets ha burkolati jel ezt lehetııvvéé teszi teszi –– a a 
kerkeréékpkpáársrsááv igv igéénybevnybevéételteléével kell felkvel kell felkéészszüülni.lni.””



A bekanyarodA bekanyarodáás s úúj szabj szabáályailyai
A mA móódosdosííttáás s elelııtt:  :  [Els[Elsııbbsbbsééget kell adni, ha a 28. get kell adni, ha a 28. §§ (2) bekezd(2) bekezdéésséében foglaltakbben foglaltakbóól l 
mmáás nem ks nem köövetkezik:vetkezik:
jjobbra obbra bekanyarodbekanyarodóó jjáármrmőővel a vel a kerkeréékpkpáársrsáávonvon vagy az vagy az úúttest mellett levttest mellett levıı, att, attóól l jobbra jobbra 
esesıı kerkeréékpkpáárrúútonton éérkezrkezıı jjáármrmőő rréészszéére, re, 

balra bekanyarodbalra bekanyarodóó jjáármrmőővel vel 
-- az az úúttesten szembttesten szembııl l éérkezrkezıı éés egyenesen tovs egyenesen továábbhaladbbhaladóó vagy jobbra bekanyarodvagy jobbra bekanyarodóó

jjáármrmőő, , 
-- az az úúttest mellett levttest mellett levıı, att, attóól l balra esbalra esıı kerkeréékpkpáárrúúton ton éérkezrkezıı jjáármrmőő rréészszéére. re. 

A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen:en:

jobbrajobbra bekanyarodbekanyarodóó jjáármrmőővel a kervel a keréékpkpáársrsáávon vagy az von vagy az úúttest mellett levttest mellett levıı, att, attóól l jobbra jobbra 
esesıı kerkeréékpkpáárrúúton, ton, gyaloggyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúton ton éérkezrkezıı jjáármrmőő éés gyalogos rs gyalogos réészszéére,re,

balra bekanyarodbalra bekanyarodóó jjáármrmőővel az vel az úúttesten szembttesten szembııl l éérkezrkezıı éés egyenesen tovs egyenesen továábbhaladbbhaladóó
vagy jobbra bekanyarodvagy jobbra bekanyarodóó jjáármrmőő,,
az az úúttest mellett levttest mellett levıı, att, attóól balra esl balra esıı kerkeréékpkpáárrúúton, gyalogton, gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúton ton 
éérkezrkezıı jjáármrmőő éés gyalogos rs gyalogos réészszéére.re.””



A pA páárhuzamos krhuzamos köözlekedzlekedéés s úúj j 
szabszabáályailyai

A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt:

A pA páárhuzamos krhuzamos köözlekedzlekedéésre alkalmas olyan sre alkalmas olyan úúttesten, ttesten, 
amelyen az azonos iramelyen az azonos iráánynyúú forgalom szforgalom száámmáára ra kettkettıınnéél l 
ttööbb forgalmi sbb forgalmi sááv vanv van, a (2) bekezd, a (2) bekezdéésben foglalt sben foglalt 
rendelkezrendelkezééseket kell seket kell éértelemszerrtelemszerőően alkalmazni. Az ilyen en alkalmazni. Az ilyen 
úúttesten azonban a mttesten azonban a máásodik forgalmi ssodik forgalmi sáávban vban -- a (2) a (2) 
bekezdbekezdéésben foglalt rendelkezsben foglalt rendelkezéések megtartsek megtartáássáával val --
bbáármely jrmely jáármrmőővel szabad kvel szabad köözlekedni; zlekedni; harmadik harmadik éés s 
tovtováábbi (belsbbi (belsıı) forgalmi s) forgalmi sáávokra vokra -- a balra bekanyaroda balra bekanyarodáás s 
esetesetéét kivt kivééve ve -- rrááhajtani hajtani csak szemcsak szeméélyglygéépkocsival pkocsival 
szabad.szabad.

A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 

A pA páárhuzamos krhuzamos köözlekedzlekedéésre alkalmas olyan sre alkalmas olyan úúttesten, ttesten, 
amelyen az azonos iramelyen az azonos iráánynyúú forgalom szforgalom száámmáára ra kettkettıınnéél l 
ttööbb forgalmi sbb forgalmi sááv vanv van úútburkolati jelekkel kijeltburkolati jelekkel kijelöölve, a lve, a 
(2) bekezd(2) bekezdéésben foglalt rendelkezsben foglalt rendelkezééseket kell seket kell 
éértelemszerrtelemszerőően alkalmazni. Az ilyen en alkalmazni. Az ilyen úúttesten azonban a ttesten azonban a 
mmáásodik forgalmi ssodik forgalmi sáávban vban –– a (2) bekezda (2) bekezdéésben foglalt sben foglalt 
rendelkezrendelkezéések megtartsek megtartáássáával val –– bbáármely grmely géépjpjáármrmőővel vel 
szabad kszabad köözlekedni; a harmadik zlekedni; a harmadik éés tovs továábbi (belsbbi (belsıı) ) 
forgalmi sforgalmi sáávokra vokra –– a balra bekanyaroda balra bekanyarodáás esets esetéét kivt kivééve ve ––
rrááhajtani csak hajtani csak szemszeméélyglygéépkocsival pkocsival éés s 
motorkermotorkeréékpkpáárralrral szabad.szabad.””



A pA páárhuzamos krhuzamos köözlekedzlekedéés s úúj j 
szabszabáályailyai

A módosítás elıtt: Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedı autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármő;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetı jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgısségi betegellátásra rendszeresített gépjármő,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tőzoltóság és a tőzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjármőve,

bbc) a rendırség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjármőve,

bc) betegszállító gépjármő,

bd) személytaxi közlekedhet. 

Más jármő erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv 

van, a menetrend szerint közlekedı autóbusz és trolibusz - a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat.

A módosítást követıen: Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedı autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármő;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetı jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgısségi betegellátásra rendszeresített gépjármő,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tőzoltóság és a tőzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjármőve,

bbc) a rendırség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjármőve,

bc) a betegszállító gépjármő,

bd) a személytaxi,

be) a kétkerekő motorkerékpár és a kétkerekő segédmotoros kerékpár



A pA páárhuzamos krhuzamos köözlekedzlekedéés s úúj j 
szabszabáályailyai

�� KKöözvetlen elzvetlen elıızmzméény nny néélklküüli li úúj elem:j elem:

�� „„(12) Ha a j(12) Ha a jáármrmőőveknek veknek 
úútkereszteztkeresztezııddéésben, sben, úútsztszőőkküületekben, letekben, 
szintbeniszintbeni vasvasúúti ti áátjtjáárróónnáál vagy egyl vagy egyééb b 
forgalmi okbforgalmi okbóól meg kell l meg kell áállnia, llnia, –– elelııre re 
sorolsoroláás cs cééljljáábbóóll –– motorkermotorkeréékpkpáárral, rral, 
illetve segilletve segéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáárral rral az az áállllóó
jjáármrmőővek mellett, vagy azok kvek mellett, vagy azok köözzöött, tt, 
kerkeréékpkpáárral az rral az úúttest szttest széélléén, az n, az áállllóó
jjáármrmőővek mellett jobbrvek mellett jobbróól l szabad szabad 
elelıırehaladni, harehaladni, ha

�� a) az ela) az elıırehaladrehaladááshoz elegendshoz elegendıı hely hely ááll ll 
rendelkezrendelkezéésre, sre, ééss

�� b) az irb) az iráányvnyvááltoztatltoztatáási szsi száándndéékot jelzkot jelzıı
jjáármrmőőveket az irveket az iráányvnyvááltoztatltoztatáásban nem sban nem 
akadakadáályozzlyozzáák.k.””



AutAutóóppáálya lya éés auts autóúóút t 
hasznhasznáálatlatáának nak úúj szabj szabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 
�� AutAutóóppáálya lya éés auts autóúóút t úúttestjttestjéénn -- a forgalmi okba forgalmi okbóól szl szüüksksééges megges megáálllláást kivst kivééve ve -- megmegáállni tilos. llni tilos. 

MMőőszaki okbszaki okbóól megl megáállni csak a lellni csak a leáállllóóssáávon, illetvon, illetııleg az leg az úútpadktpadkáán szabadn szabad, a j, a jáármrmőővet vet 
azonban onnan is azonban onnan is mielmielııbb el kell tbb el kell táávolvolíítanitani. Egy. Egyééb okbb okbóól megl megáállni a lellni a leáállllóóssáávban vban éés az s az úútpadktpadkáán is n is --
kivkivééve a forgalomellenve a forgalomellenıırzrzéés cs cééljljáábbóól tl töörtrtéénnıı megmegáálllláást st -- tilos. A forgalomellentilos. A forgalomellenıırzrzéés sors soráán hasznn hasznáált lt 
jjáármrmőővet vet úúgy kell elhelyezni, hogy az kellgy kell elhelyezni, hogy az kellıı ttáávolsvolsáágbgbóól l éészlelhetszlelhetıı legyen. legyen. 

��

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
�� AutAutóóppáálya lya éés auts autóúóút t úúttestjttestjéénn –– a forgalmi okba forgalmi okbóól szl szüüksksééges megges megáálllláást kivst kivééve ve –– megmegáállni tilos. llni tilos. TilosTilos

a lea leáállllóóssáávon megvon megáállni vagy vllni vagy váárakozni, kivrakozni, kivééve have ha::
�� a) a) mmőőszaki meghibszaki meghibáásodsodáás miatt a js miatt a jáármrmőő tovtováábbhaladbbhaladáásra ksra kééptelen;ptelen;
�� b) b) a ja jáármrmőő a forgalmat ellena forgalmat ellenıırzi;rzi;
�� c)c) a ja jáármrmőő úútfenntarttfenntartáást, st, úúttisztttisztííttáást vst véégez;gez;
�� d)d) a ja jáármrmőő, a tov, a továábbhaladbbhaladáásra ksra kééptelen jptelen jáármrmőő elszelszáállllííttáássáát vagy a mt vagy a mőőszaki szaki 

meghibmeghibáásodsodáássáának elhnak elháárrííttáássáát vt véégzi;gzi;
�� e)e) a ja jáármrmőő a megka megküüllöönbnbööztetztetıı jelzjelzéést adst adóó berendezberendezéésséét mt mőőkköödtetik.dtetik.””

�� A leA leáállllóóssáávon von –– ha a kha a köözzúúti jelzti jelzéésekbsekbııl ml máás nem ks nem köövetkezik vetkezik –– csak a csak a b)b)--ee)) pontban pontban 
meghatmeghatáározott jrozott jáármrmőővek vek éés a forgalmi ss a forgalmi sáávokban folyamatosan haladvokban folyamatosan haladóó jjáármrmőővek kvek köözzéé
besorolni kbesorolni kíívváánnóó jjáármrmőővek haladhatnak. A levek haladhatnak. A leáállllóóssáávon von áállllóó, a forgalmat ellen, a forgalmat ellenıırzrzıı
jjáármrmőővet vet úúgy kell elhelyezni, hogy az kellgy kell elhelyezni, hogy az kellıı ttáávolsvolsáágbgbóól l éészlelhetszlelhetıı legyen. A lelegyen. A leáállllóóssááv v 
igigéénybevnybevéételteléére jogosultaknak re jogosultaknak a feladatuk ella feladatuk ellááttáássáát kt köövetvetııen a leheten a lehetıı legrlegröövidebbvidebb ididıın n 
belbelüül el kell hagyniuk a lel el kell hagyniuk a leáállllóóssáávot.vot.””



A vasA vasúúti ti áátjtjáárróóban valban valóó
kköözlekedzlekedéés s úúj szabj szabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: A vasA vasúúti ti áátjtjáárróót t 
megkmegköözelzelííteni csak fokozott teni csak fokozott óóvatossvatossáággal ggal 
szabad. A kszabad. A köözzúúti jti jáármrmőő vezetvezetııje kje kööteles a jteles a jáármrmőő
sebesssebessééggéét a vast a vasúúti ti áátjtjáárróó elelııtt elhelyezett tt elhelyezett --
90., 91., 92. vagy 95. 90., 91., 92. vagy 95. áábra szerint bra szerint -- veszveszéélyt lyt 
jelzjelzıı ttááblbláánnáál lakott terl lakott terüületen legfeljebb 30 leten legfeljebb 30 
km/km/óórráára, lakott terra, lakott terüületen kleten kíívvüül legfeljebb l legfeljebb 
40 km/40 km/óórráára csra csöökkentenikkenteni,, éés a vass a vasúúti ti 
áátjtjáárróóig ezzel a csig ezzel a csöökkentett sebesskkentett sebessééggel kell ggel kell 
haladni.haladni.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: A vasA vasúúti ti áátjtjáárróót t 
megkmegköözelzelííteni csak teni csak fokozott fokozott óóvatossvatossáággal ggal 
szabad. A vasszabad. A vasúúti ti áátjtjáárróó megkmegköözelzelííttéésekor, illetve sekor, illetve 
a vasa vasúúti ti áátjtjáárróón tn töörtrtéénnıı ááthaladthaladáás s sorsoráán n eleget eleget 
kell tenni a vaskell tenni a vasúúti ti áátjtjáárróó biztosbiztosííttáássáára ra 
szolgszolgáállóó kköözzúúti jelzti jelzééseknek.seknek.””



LakLakóó--pihenpihenıı öövezetben valvezetben valóó
kköözlekedzlekedéés s úúj szabj szabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: [Lak[Lakóó--pihenpihenıı öövezetbe vezetbe -- a "Laka "Lakóó--pihenpihenıı öövezet"vezet"
�� jelzjelzııttááblblááttóól a "Lakl a "Lakóó--pihenpihenıı öövezetvvezetvéége"jelzge"jelzııttááblblááig terjedig terjedıı terterüületreletre--csak a csak a 

kköövetkezvetkezıı jjáármrmőővek hajthatnak be:] vek hajthatnak be:] 
�� b) az ott lakb) az ott lakóókat vagy az oda lkat vagy az oda láátogattogatóókat szkat száállllííttóó szemszeméélyglygéépkocsi, a pkocsi, a 

szemszeméélyglygéépkocsi kivpkocsi kivéételteléével a legfeljebb vel a legfeljebb 2500 kg megengedett2500 kg megengedett legnagyobb legnagyobb 
öössztssztöömegmegőő ggéépkocsipkocsi,, a betegsza betegszáállllííttóó ggéépjpjáármrmőő, motorker, motorkeréékpkpáár r éés ezekhez s ezekhez 
kapcsolt pkapcsolt póótkocsi, segtkocsi, segéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáár, r, áállati erllati erııvel vont jvel vont jáármrmőő éés ks kéézikocsi, a zikocsi, a 
kommunkommunáális szemlis szeméét szt száállllííttáássáára szolgra szolgáállóó jjáármrmőő, tov, továábbbbáá az oda az oda ááruszruszáállllííttáást vst véégzgzıı
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb öössztssztöömegmegőő tehergtehergéépkocsi; pkocsi; 

�� c) az ott lakc) az ott lakóók kk kööltltööztetztetéésséét vt véégzgzıı tehergtehergéépkocsi, pkocsi, 
��

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: [Lak[Lakóó--pihenpihenıı öövezetbe vezetbe -- a a „„LakLakóó--pihenpihenıı öövezetvezet””
jelzjelzııttááblblááttóól a l a „„LakLakóó--pihenpihenıı öövezet vvezet véégege”” jelzjelzııttááblblááig terjedig terjedıı terterüületre letre -- csak a csak a 
kköövetkezvetkezıı jjáármrmőővek hajthatnak be:]vek hajthatnak be:]

�� „„b) az ott lakb) az ott lakóókat vagy az oda lkat vagy az oda láátogattogatóókat szkat száállllííttóó szemszeméélyglygéépkocsi, a pkocsi, a 
szemszeméélyglygéépkocsi kivpkocsi kivéételteléével a legfeljebb vel a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb 3500 kg megengedett legnagyobb 
öössztssztöömegmegőő ggéépkocsipkocsi,, a betegsza betegszáállllííttóó ggéépjpjáármrmőő, motorker, motorkeréékpkpáár, a motoros tricikli r, a motoros tricikli 
éés ezekhez kapcsolt ps ezekhez kapcsolt póótkocsi, segtkocsi, segéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáár, r, áállati erllati erııvel vont jvel vont jáármrmőő éés s 
kkéézikocsi, a kommunzikocsi, a kommunáális szemlis szeméét szt száállllííttáássáára szolgra szolgáállóó jjáármrmőő, tov, továábbbbáá az oda az oda 
ááruszruszáállllííttáást vst véégzgzıı legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb öössztssztöömegmegőő
tehergtehergéépkocsi,pkocsi,

�� c) az ott lakc) az ott lakóók k éés oda ks oda kööltltöözzıık kk kööltltööztetztetéésséét vt véégzgzıı tehergtehergéépkocsi,pkocsi,””



A megA megáálllláási tilalmakra si tilalmakra 
vonatkozvonatkozóó rendelkezrendelkezéések sek 

pontospontosííttáásasa
A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: [Tilos meg[Tilos megáállni:]llni:]

�� l) kapaszkodl) kapaszkodóóssáávon, gyorsvon, gyorsííttóó-- éés lasss lassííttóó ssáávon, valamint kervon, valamint keréékpkpáársrsáávon;von;

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen:en:
�� „„l) l) kapaszkodkapaszkodóóssáávon, gyorsvon, gyorsííttóó--éés lasss lassííttóóssáávon, kervon, keréékpkpáársrsáávon, von, nyitott nyitott 

kerkeréékpkpáársrsáávon, kervon, keréékpkpáárrúúton, gyalogton, gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúton;ton;””

�� A szabA szabáályozlyozáás kers keréékpkpáárrúúttal, gyalogttal, gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúttal ttal éés a rendeletms a rendeletmóódosdosííttáásban sban 
meghatmeghatáározott nyitott kerrozott nyitott keréékpkpáársrsáávval egvval egéészszüül ki. A tilalmat megszegve l ki. A tilalmat megszegve e e 
helyeken helyeken szabszabáálytalanul vlytalanul váárakozrakozóó jjáármrmőőveket az intveket az intéézkedzkedıı hathatóóssáág az g az 
üüzemben tartzemben tartóó éértesrtesííttéése mellett se mellett éés ks kööltsltsééggéére elszre elszáállllííttathatjattathatja..

��



A megA megáálllláási tilalmakra si tilalmakra 
vonatkozvonatkozóó rendelkezrendelkezéések sek 

pontospontosííttáásasa
�� A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt:
�� A jA jáárdrdáánn a mozga mozgááskorlskorláátozott szemtozott szeméély (illetly (illetııleg az leg az ııt szt száállllííttóó jjáármrmőő vezetvezetııje) je) 

jjáármrmőővvéével vel éés a betegszs a betegszáállllííttóó ggéépjpjáármrmőő a (8) bekezda (8) bekezdéésben emlsben emlíített egytett egyééb b 
feltfeltéételek fenntelek fennáálllláása esetsa esetéén akkor is megn akkor is megáállhat, ha a megllhat, ha a megáálllláást jelzst jelzııttáábla vagy bla vagy 
úútburkolati jel nem engedi meg.tburkolati jel nem engedi meg.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
A jA jáárdrdáánn a mozga mozgááskorlskorláátozott szemtozott szeméély (illetly (illetııleg az leg az ııt szt száállllííttóó jjáármrmőő vezetvezetııje) je) 
jjáármrmőővvéével, a betegszvel, a betegszáállllííttóó ggéépjpjáármrmőő, , a kera keréékpkpáár, a kr, a kéétkerektkerekőő segsegéédmotoros dmotoros 
kerkeréékpkpáár r éés a ks a kéétkerektkerekőő motorkermotorkeréékpkpáár r a (8) bekezda (8) bekezdéésben emlsben emlíített egytett egyééb b 
feltfeltéételek fenntelek fennáálllláása esetsa esetéén akkor is megn akkor is megáállhat, ha a megllhat, ha a megáálllláást jelzst jelzııttáábla vagy bla vagy 
úútburkolati jel nem engedi meg.tburkolati jel nem engedi meg.””

�� A kerA keréékpkpáár, a kr, a kéétkerektkerekőő segsegéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáár r éés a ks a kéétkerektkerekőő motorkermotorkeréékpkpáár r 
egyes feltegyes feltéételek fenntelek fennáálllláása esetsa esetéén (n (pl. a jpl. a jáármrmőő a ja jáárda szrda széélesslessééggéének nek 
legfeljebb a fellegfeljebb a feléét foglalja el t foglalja el éés a gyalogosok ks a gyalogosok köözlekedzlekedéésséére legalre legaláább bb 
mmáásfsféél ml méétert szabadon hagytert szabadon hagy) ) a tilta tiltóó jelzjelzéések ellensek ellenéére is megre is megáállhat a llhat a 
jjáárdrdáán.n.



A megkA megküüllöönbnbööztetztetıı vagy figyelmeztetvagy figyelmeztetıı
jelzjelzééseket hasznseket hasznáállóó jjáármrmőővekkel szembeni vekkel szembeni 

magatartmagatartáás s úúj szabj szabáályalya

�� KKöözvetlen elzvetlen elıızmzméény nny néélklküüli li úúj elem: j elem: Olyan Olyan úúttesten, amelyen az azonos irttesten, amelyen az azonos iráánynyúú
forgalom szforgalom száámmáára kra kéét vagy tt vagy tööbb forgalmi sbb forgalmi sááv van kijelv van kijelöölve, az azonos irlve, az azonos iráányban nyban 
valamennyi forgalmi svalamennyi forgalmi sáávban vban –– egymegymáás mellett halads mellett haladóó –– hhóó eltakareltakarííttáást vst véégzgzıı éés s 
figyelmeztetfigyelmeztetıı jelzjelzéést hasznst hasznáállóó jjáármrmőőveket tilos megelveket tilos megelııznizni. Az ilyen . Az ilyen 
ggéépjpjáármrmőővek mvek mööggöött a ktt a köövetvetéési tsi táávolsvolsáágot fokozott got fokozott óóvatossvatossáággal kell ggal kell 
megvmegváálasztani.lasztani.””



A gyalogosokkal szembeni magatartA gyalogosokkal szembeni magatartáás s úúj j 
szabszabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 
Azt a helyet, ahol az Azt a helyet, ahol az (1) bekezd(1) bekezdééss éértelmrtelméében a ben a 
gyalogosnak elsgyalogosnak elsııbbsbbséége van, jge van, jáármrmőővel csak vel csak 
fokozott fokozott óóvatossvatossáággal ggal éés ms méérsrséékelt sebesskelt sebessééggel ggel 
szabad megkszabad megköözelzelííteni teni úúgy, hogy a vezetgy, hogy a vezetıı
elselsııbbsbbséégadgadáási ksi köötelezettstelezettsééggéének nek -- a sza szüüksksééghez ghez 
kkéépest megpest megáálllláással is ssal is -- eleget tudjon tenni, eleget tudjon tenni, éés e s e 
kköötelezettstelezettsééggéének teljesnek teljesííttéése tekintetse tekintetéében a ben a 
gyalogosokat a jgyalogosokat a jáármrmőő sebesssebessééggéével ne tvel ne téévessze vessze 
meg. meg. 

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
Azt a helyet, ahol az (1) bekezdAzt a helyet, ahol az (1) bekezdéés s éértelmrtelméében a ben a 
gyalogosnak elsgyalogosnak elsııbbsbbséége van, a jge van, a jáármrmőő vezetvezetııjjéének nek 
csak olyan sebesscsak olyan sebessééggel szabad megkggel szabad megköözelzelíítenie, tenie, 
hogy a jhogy a jáármrmőő vezetvezetııje az elsje az elsııbbsbbséégadgadáási si 
kköötelezettstelezettsééggéének eleget tudjon tenni. A jnek eleget tudjon tenni. A jáármrmőő
vezetvezetııjjéének nek a kijela kijelöölt gyalogoslt gyalogos--áátkeltkelııhelyet helyet 
csak csak fokozott fokozott óóvatossvatossáággalggal éés olyan s olyan 
sebesssebessééggel szabad megkggel szabad megköözelzelíítenie, hogy a tenie, hogy a 
jjáármrmőővel, amennyiben szvel, amennyiben szüüksksééges, a gyalogos ges, a gyalogos 
áátkeltkelııhely elhely elııtt tt meg is tudjon meg is tudjon áállnillni..””



A gyalogosokkal szembeni magatartA gyalogosokkal szembeni magatartáás s úúj j 
szabszabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt: A vezetA vezetıınek fokozottan nek fokozottan üügyelnie kell az gyelnie kell az úúttesten ttesten 
�� a) villamosa) villamos--megmegáállllóóhelynhelynéél levl levıı jjáárdasziget rdasziget éés az ahhoz ks az ahhoz köözelebb eszelebb esıı jjáárda krda köözzöött tt 

ááthaladthaladóó gyalogosok, tovgyalogosok, továábbbbáá
�� b) egyedb) egyedüül vagy csoportosan haladl vagy csoportosan haladóó ((ááthaladthaladóó) gyermekek, illet) gyermekek, illetııleg koruk, testi leg koruk, testi 

fogyatfogyatéékosskossááguk vagy mguk vagy máás ok miatt sajs ok miatt sajáát biztonst biztonsáágukra gukra üügyelni felismerhetgyelni felismerhetııen en 
nem knem kéépes szempes szeméélyek biztonslyek biztonsáággáának a megnak a megóóvváássáára. ra. 

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: A vezetA vezetıınek fokozottan nek fokozottan üügyelnie kell az gyelnie kell az úúttestenttesten
�� a) a) villamos megvillamos megáállllóóhelynhelynéél levl levıı jjáárdasziget rdasziget éés az ahhoz ks az ahhoz köözelebb eszelebb esıı jjáárda krda köözzöött tt 

ááthaladthaladóó gyalogosok, gyalogosok, a menetrend szerint ka menetrend szerint köözlekedzlekedıı jjáármrmőővek vek 
megmegáállllóóhelyhelyéérrııl az l az úúttestre lelttestre lelééppıı gyalogosok, az autgyalogosok, az autóóbuszra  felszbuszra  felszáállllóó éés s 
arrarróól leszl leszáállllóó gyermekek,gyermekek, tovtováábbbbáá

�� b) b) egyedegyedüül vagy csoportosan haladl vagy csoportosan haladóó ((ááthaladthaladóó) gyermekek, a koruk, testi ) gyermekek, a koruk, testi 
fogyatfogyatéékosskossááguk vagy mguk vagy máás ok miatt sajs ok miatt sajáát biztonst biztonsáágukra gukra üügyelni felismerhetgyelni felismerhetııen en 
nem knem kéépes szempes szeméélyek biztonslyek biztonsáággáának a megnak a megóóvváássáára.ra.””



A gyermekbiztonsA gyermekbiztonsáági gi 
rendszerek hasznrendszerek hasznáálatalata

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt: A gA géépkocsiban utazpkocsiban utazóó 150 cm150 cm--nnéél l 
alacsonyabb gyermeket alacsonyabb gyermeket -- a testsa testsúúlylyáához igazodhoz igazodóó kialakkialakííttáássúú
-- gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszerben kell rgi rendszerben kell röögzgzííteni. A 3 teni. A 3 éévnvnéél l 
fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsfiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsáági rendszerben gi rendszerben 
rröögzgzíítve sztve száállllííthatthatóó. A g. A géépkocsi elspkocsi elsıı üüllééssééhez a hez a 
gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszer csak akkor szerelhetgi rendszer csak akkor szerelhetıı be be -- a a 
jjáármrmőő szokszokáásos haladsos haladáási irsi iráánynyáával ellentval ellentéétes irtes iráánybannyban
-- ha az ha az üüllééshez lshez léégzsgzsáákot nem szereltek fel vagy a lkot nem szereltek fel vagy a léégzsgzsáák k 
mmőőkkööddéésbe lsbe lééppéésséét elt elıızetesen megakadzetesen megakadáályoztlyoztáák.k.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen: en: 
�� A gA géépkocsiban pkocsiban vagy a vagy a mopedautmopedautóóbanban utazutazóó 150 cm150 cm--nnéél l 

alacsonyabb gyermek alacsonyabb gyermek –– a testsa testsúúlylyáához igazodhoz igazodóó kialakkialakííttáássúú ––
gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszerben rgi rendszerben röögzgzíítve sztve száállllííthatthatóó. . A A 
gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszert kialakgi rendszert kialakííttáássááttóól fl füüggggııen a en a 
jjáármrmőőnek erre a cnek erre a céélra gylra gyáárilag kialakrilag kialakíított rtott röögzgzííttéési si 
pontjaihoz, vagy az pontjaihoz, vagy az üüllééshez tartozshez tartozóó biztonsbiztonsáági gi öövhvhööz z 
vagy ennek bekvagy ennek bekööttéési pontjaihoz kell csatlakoztatni. si pontjaihoz kell csatlakoztatni. A A 
ggéépkocsi pkocsi éés a s a mopedautmopedautóó üüllééseihez seihez –– a vezeta vezetıı üülléésséét t 
kivkivééveve –– gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszer szerelhetgi rendszer szerelhetıı bebe. Az els. Az elsıı
üüllééshez shez –– a ja jáármrmőő szokszokáásos haladsos haladáási irsi iráánynyáával ellentval ellentéétes tes 
iriráányban nyban –– a gyermekbiztonsa gyermekbiztonsáági rendszer csak akkor gi rendszer csak akkor 
szerelhetszerelhetıı be, ha az be, ha az üüllééshez lshez léégzsgzsáákot nem szereltek fel kot nem szereltek fel 
vagy a lvagy a léégzsgzsáákk mmőőkkööddéésbe lsbe lééppéésséét elt elıızetesen zetesen 
megakadmegakadáályoztlyoztáák. A 3 k. A 3 éévnvnéél fiatalabb gyermek csak l fiatalabb gyermek csak 
gyermekbiztonsgyermekbiztonsáági rendszerben rgi rendszerben röögzgzíítve sztve száállllííthatthatóó. . A A 
gyermeket a gyermekbiztonsgyermeket a gyermekbiztonsáági rendszerhez tartozgi rendszerhez tartozóó
hevederekkel (phevederekkel (páántokkal) is rntokkal) is röögzgzííteni kell.teni kell.””



KerKeréékpkpáárok rok éés segs segéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáárok rok 
kköözlekedzlekedéésséének nek úúj szabj szabáályailyai

�� KKöözvetlen elzvetlen elıızmzméény nny néélklküüli li úúj elem:j elem:
�� A hA hááromrom-- vagy nvagy néégykerekgykerekőő segsegéédmotoros kerdmotoros keréékpkpáárral szemrral szeméélyt szlyt száállllíítani akkor tani akkor 

szabad, ha a jszabad, ha a jáármrmőő vezetvezetııje a 17. je a 17. ééletletéévvéét bett betööltltöötte.tte.
�� A gyalogA gyalog-- éés kers keréékpkpáárrúúton a kerton a keréékpkpááros a gyalogos forgalmat nem akadros a gyalogos forgalmat nem akadáályozhatja lyozhatja éés s 

nem vesznem veszéélyeztetheti.lyeztetheti.
�� Ha az Ha az úút mellettt mellett, , annak vonalvezetannak vonalvezetéésséét kt köövetve vetve kerkeréékpkpáárutat vagy gyalogrutat vagy gyalog--éés s 

kerkeréékpkpáárutat jelrutat jelööltek kiltek ki a a kkéétkerektkerekőő kerkeréékpkpáároknakroknak a a kerkeréékpkpáárrúúton vagy a ton vagy a 
gyaloggyalog--éés s kerkeréékpkpáárrúúton kell kton kell köözlekednizlekedni. Ha . Ha a a lakott terlakott terüületen leten a nem a nem 
ffııúútvonalktvonalkééntnt megjelmegjelöölt lt úút mellett annak vonalvezett mellett annak vonalvezetéésséét kt köövetve kervetve keréékpkpáárutat vagy rutat vagy 
gyaloggyalog--éés kers keréékpkpáárutat jelrutat jelööltek ki ltek ki éés az s az úúton kerton keréékpkpáár nyomot (158/k. r nyomot (158/k. áábra) is bra) is 
kijelkijelööltek ltek –– ha a kha a köözzúúti jelzti jelzéésekbsekbııl ml máás nem ks nem köövetkezik vetkezik –– a ka kéétkerektkerekőő kerkeréékpkpáárok rok 
az az úúttesten is kttesten is köözlekedhetnekzlekedhetnek..””

�� A mA móódosdosííttáás a s a szemszeméélyszlyszáállllííttáás tilalms tilalmáát a kt a kéétkerektkerekőő segsegéédmotoros dmotoros kerkeréékpkpáárokra rokra 
korlkorláátozza, mtozza, máás kers keréékpkpáárok esetrok esetéében rben réészletezi az szletezi az utasszutasszáállllííttááss feltfeltéételeit. teleit. 
MeghatMeghatáározza tovrozza továábbbbáá, hogy a k, hogy a kéétkerektkerekőő kerkeréékpkpáárok a szrok a száámukra kijelmukra kijelöölt utat mely lt utat mely 
esetekben nem kesetekben nem köötelesek igtelesek igéénybe venni.nybe venni.



A jA jáármrmőővek eltvek eltáávolvolííttáássáának nak úúj szabj szabáályailyai
A mA móódosdosííttáás els elııtt: tt: 59. 59. §§ (1) (1) A rendA rendıırhatrhatóóssáág g -- az az üüzemben tartzemben tartóó éértesrtesííttéése mellett se mellett éés ks kööltsltsééggéére re -- elszelszáállllííttáással ssal 

elteltáávolvolííthatja azt a jthatja azt a jáármrmőővet, amelyvet, amely
a) a a) a 15. 15. §§ (9) bekezd(9) bekezdéés 63/b. s 63/b. áábra szerinti kiegbra szerinti kiegéészszííttıı ttááblbláával ellval elláátott megtott megáálllláást vagy vst vagy váárakozrakozáást tiltst tiltóó jelzjelzııttáábla bla 

hathatáálya allya aláá esesıı terterüületen szableten szabáálytalanul vlytalanul váárakozik;rakozik;
b) a b) a 37. 37. §§ (4) bekezd(4) bekezdéésséébenben, tov, továábbbbáá a a 40. 40. §§ (1)(1)--(3)(3) éés s (5)(5), valamint a , valamint a (8) bekezd(8) bekezdéésséének b)nek b), illet, illetııleg c) leg c) 

pontjpontjáában meghatban meghatáározott megrozott megáálllláási tilalom megszegsi tilalom megszegéésséével, illetvel, illetııleg a rendelkezleg a rendelkezéésekben meghatsekben meghatáározott rozott 
megmegáálllláási feltsi feltéételek figyelmen ktelek figyelmen kíívvüül hagyl hagyáássáával szabval szabáálytalanul vlytalanul váárakozik, rakozik, 

c) kijelc) kijelöölt rakodlt rakodóóhelyen szabhelyen szabáálytalanul tartlytalanul tartóózkodik, zkodik, 
d) a mozgd) a mozgááskorlskorláátozottak tozottak ggéépkocsijaipkocsijai rréészszéére fenntartott jelzre fenntartott jelzııttááblbláával (115. val (115. éés 115/a. s 115/a. áábra) vagy bra) vagy úútburkolati tburkolati 

jellel megjeljellel megjelöölt vlt váárakozrakozóóhelyen jogosulatlanul vhelyen jogosulatlanul váárakozik; rakozik; 
e) kere) keréékpkpáárrúúton vton váárakozik. rakozik. 
A jA jáármrmőő elszelszáállllííttáássáára ra -- a renda rendıırhatrhatóóssáág g éértesrtesííttéése mellett se mellett -- az NKH regionaz NKH regionáális igazgatlis igazgatóóssáága, illetga, illetııleg az leg az úút t 

kezelkezelııje is jogosult. je is jogosult. 

A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen:en:
„„(1) (1) A rendA rendıırsrséég, g, a ka köözterzterüület fellet felüügyelet, a kgyelet, a köözzúút kezelt kezelııjeje –– az az üüzemben tartzemben tartóó éértesrtesííttéése mellett se mellett éés s 

kkööltsltsééggéére re –– elszelszáállllííttáással eltssal eltáávolvolííthatja azt a jthatja azt a jáármrmőővet, amelyvet, amely

a) a) a 15. a 15. §§ (9) bekezd(9) bekezdéés 63/b. s 63/b. áábra szerinti kiegbra szerinti kiegéészszííttıı ttááblbláával ellval elláátott megtott megáálllláást vagy vst vagy váárakozrakozáást tiltst tiltóó jelzjelzııttáábla bla 
hathatáálya allya aláá esesıı terterüületen szableten szabáálytalanul vlytalanul váárakozik,rakozik,

b) b) a 37. a 37. §§ (4) bekezd(4) bekezdéésséében, tovben, továábbbbáá a 40. a 40. §§ (1)(1)--(2) (2) éés (5) bekezds (5) bekezdéésséében, valamint a (8) bekezdben, valamint a (8) bekezdéésséének nek b)b) éés s c) c) 
pontjpontjáában meghatban meghatáározott megrozott megáálllláási tilalom megszegsi tilalom megszegéésséével, vagy a rendelkezvel, vagy a rendelkezéésekben meghatsekben meghatáározott rozott 
megmegáálllláási feltsi feltéételek figyelmen ktelek figyelmen kíívvüül hagyl hagyáássáával szabval szabáálytalanul vlytalanul váárakozik,rakozik,

c) c) kijelkijelöölt rakodlt rakodóóhelyen szabhelyen szabáálytalanul tartlytalanul tartóózkodik,zkodik,
d) d) a mozga mozgááskorlskorláátozottak tozottak ggéépkocsijaipkocsijai rréészszéére fenntartott, jelzre fenntartott, jelzııttááblbláával (115. val (115. éés 115/a. s 115/a. áábra) vagy bra) vagy úútburkolati tburkolati 

jellel megjeljellel megjelöölt vlt váárakozrakozóóhelyen jogosulatlanul vhelyen jogosulatlanul váárakozik.rakozik.
A jA jáármrmőő elszelszáállllííttáássáárróól a l a kköözterzterüület fellet felüügyeletnek, illetve az gyeletnek, illetve az úút kezelt kezelııjjéének a rendnek a rendıırsrsééget is get is éértesrtesíítenie tenie 

kell.kell.””



A jA jáármrmőővek eltvek eltáávolvolííttáássáának nak úúj szabj szabáályailyai

�� A mA móódosdosííttáás els elııtt:tt:

HatHatóóssáági jelzgi jelzééssel nem rendelkezssel nem rendelkezıı azt a jazt a jáármrmőővet, amely a kvet, amely a köözzúúti forgalomban ti forgalomban 
csak ilyen jelzcsak ilyen jelzééssel vehet rssel vehet réészt, fszt, fııúútvonalon egytvonalon egyááltalltaláán nem, melln nem, melléékkúútvonalon pedig tvonalon pedig --
kköözterzterüületlet--hasznhasznáálati engedlati engedéély nly néélklküül l -- legfeljebb 30 napig szabad tlegfeljebb 30 napig szabad táárolnirolni. Az . Az 
úúton e rendelkezton e rendelkezéések megszegsek megszegéésséével tvel táárolt jrolt jáármrmőővet a vet a rendrendıırhatrhatóóssáág vagy a kg vagy a köözzúút t 
kezelkezelııje je -- a tulajdonos ka tulajdonos kööltsltsééggéére re -- elteltáávolvolííthatja.thatja.

�� A mA móódosdosííttáást kst köövetvetııen:en:

Azt Azt a hata hatóóssáági jelzgi jelzééssel nem rendelkezssel nem rendelkezıı jjáármrmőővet, amely a kvet, amely a köözzúúti forgalomban ti forgalomban 
csak ilyen jelzcsak ilyen jelzééssel vehet rssel vehet réészt, fszt, fııúútvonalon tilos, melltvonalon tilos, melléékkúútvonalon tvonalon –– kköözterzterüületlet--
hasznhasznáálati engedlati engedéély nly néélklküül l –– legfeljebb 10 napig szabad tlegfeljebb 10 napig szabad táárolnirolni. Az . Az úúton e ton e 
rendelkezrendelkezéések megszegsek megszegéésséével tvel táárolt jrolt jáármrmőővet a vet a rendrendıırsrséég, a g, a kköözterzterüület fellet felüügyeletgyelet, , 
a ka köözzúút kezelt kezelııje je –– a tulajdonos ka tulajdonos kööltsltsééggéére re –– elteltáávolvolííthatja.thatja.””



Az utak igAz utak igéénybevnybevéételteléével kapcsolatos vel kapcsolatos úúj j 
szabszabáályoklyok

KKöözvetlen elzvetlen elıızmzméény nny néélklküüli li úúj elem:j elem:
A kA köözzúúti forgalom ellenti forgalom ellenıırzrzéése sorse soráánn

a)a) a ka köözzúúti forgalom ellenti forgalom ellenıırzrzéésséét vt véégzgzıı berendezberendezéést;st;
b)b) azt a jazt a jáármrmőővet, amelyben a kvet, amelyben a köözzúúti forgalom ellenti forgalom ellenıırzrzéésséét vt véégzgzıı berendezberendezéés s üüzemelzemel
a ka köözzúúton ton úúgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos gy kell elhelyezni, hogy a gyalogos éés js jáármrmőő forgalmat indokolatlan forgalmat indokolatlan 

mméértrtéékben ne akadkben ne akadáályozza.lyozza.
(5) A (4) bekezd(5) A (4) bekezdéés b) pontjs b) pontjáában meghatban meghatáározott jrozott jáármrmőő a a jjáármrmőőforgalom elforgalom elııl elzl elzáárt rt 

terterüületenleten, , tovtováábbbbáá a ka köözzúútnak azon a rtnak azon a réészszéén n is elhelyezhetis elhelyezhetıı, , ahol a jahol a jáármrmőővek vek 
megmegáálllláása vagy vsa vagy váárakozrakozáása tilossa tilos..””

A mA móódosdosííttáás egys egyéértelmrtelmőőssííti, hogy a kti, hogy a köözzúúti forgalom ellenti forgalom ellenıırzrzéésséét vt véégzgzıı hathatóóssáágok gok 
esetesetéében az ellenben az ellenıırzrzıı eszkeszkööz vagy jz vagy jáármrmőő elhelyezkedelhelyezkedéésséére bre bizonyos esetekben nem izonyos esetekben nem 
vonatkoznak a kvonatkoznak a köözzúúti kti köözlekedzlekedéés szabs szabáályai lyai (pl. forgalom el(pl. forgalom elııl elzl elzáárt terrt terüületen tleten töörtrtéénnıı
sebesssebesséégg--ellenellenıırzrzéés). Az ellens). Az ellenıırzrzéést azonban st azonban úúgy kell elvgy kell elvéégezni, hogy az a gyalogos gezni, hogy az a gyalogos 
éés js jáármrmőőforgalmat indokolatlan mforgalmat indokolatlan méértrtéékben ne akadkben ne akadáályozza.lyozza.



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

Balesetmentes kBalesetmentes köözlekedzlekedéést kst kíívváán an a

VAN + AKADVAN + AKADÉÉMIAMIA
JJÁÁRMRMŐŐVEZETVEZETİİ KKÉÉPZPZİİ KFT.KFT.


