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A módosítás célja:
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 rendszám
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 irányíthat 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 fény kibocsátására alkalmas jelzıtáblák
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.

Kerékpárúton való haladás
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.

Új táblák
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.”

Új táblák
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.

Új táblák
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;”

Új táblák
„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.

Új táblák
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.

Új táblák
„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.

Új táblák
„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;

Új táblák
„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.”

Új táblák
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.”

Új útburkolati 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.”

Új útburkolati 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
közlekedésének új szabálya
Közvetlen elızmény nélküli új elem:
Az R. 21. §-a a következı (13) bekezdéssel egészül ki:
„A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem
akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.”

Haladás az úton




A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Jármő
rmővel az úttesten - az elı
elızés és kikerü
kikerülés
eseté
esetét kivé
kivéve - annak menetirá
menetirány szerinti jobb
oldalá
oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint
lehetsé
lehetséges mé
mérté
rtékben jobbra tartva kell
közlekedni. Lassú
Lassú jármő
rmővel, keré
kerékpá
kpárral,
rral,
állati erı
erıvel vont já
jármő
rmővel, ké
kézi kocsival,
hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan
haladó
haladó jármő
rmővel - ha az út- és forgalmi
viszonyok lehetı
lehetıvé teszik - szorosan az
úttest jobb szé
széléhez hú
húzódva kell haladni
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Jármő
rmővel az úttesten - az elı
elızés és kikerü
kikerülés
eseté
esetét kivé
kivéve - annak menetirá
menetirány szerinti jobb
oldalá
oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint
lehetsé
lehetséges mé
mérté
rtékben jobbra tartva kell
közlekedni. Lassú
Lassú jármő
rmővel, állati erı
erıvel vont
jármő
rmővel, ké
kézi kocsival, hajtott (vezetett)
állattal, valamint lassan haladó
haladó jármő
rmővel - ha
az út- és forgalmi viszonyok lehetı
lehetıvé teszik szorosan az úttest jobb szé
széléhez hú
húzódva kell
haladni.

Haladás az úton





A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Az autó
autóbuszö
buszöblö
blöt, az autó
autóbusz forgalmi sá
sávot, a kapaszkodó
kapaszkodó sávot, a gyorsí
gyorsító és
lassí
lassító sávot, valamint a keré
kerékpá
kpársá
rsávot a (2) bekezdé
bekezdésben emlí
említett jobbra tartá
tartási,
illetı
illetıleg az úttest jobb szé
szélén való
való haladá
haladási kö
kötelezettsé
telezettség szempontjá
szempontjából
figyelmen kí
kívül kell hagyni.
hagyni. A keré
kerékpá
kpársá
rsávon csak keré
kerékpá
kpárral szabad kö
közlekedni az egyirá
egyirányú
nyú forgalmú
forgalmú úton kijelö
kijelölt keré
kerékpá
kpársá
rsáv kivé
kivételé
telével - az úttest menetirá
menetirány
szerinti jobb oldalá
oldalának haladá
haladási irá
irányá
nyával azonos irá
irányban.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Az autó
autóbuszö
buszöblö
blöt, az autó
autóbusz forgalmi sá
sávot, a kapaszkodó
kapaszkodó sávot, a gyorsí
gyorsító és
lassí
lassító sávot, a nyitott keré
kerékpá
kpársá
rsávot,
vot, valamint a keré
kerékpá
kpársá
rsávot a (2) bekezdé
bekezdésben
emlí
említett jobbra tartá
tartási, vagy az úttest jobb szé
szélén való
való haladá
haladási kö
kötelezettsé
telezettség
szempontjá
szempontjából figyelmen kí
kívül kell hagyni.
hagyni. A keré
kerékpá
kpársá
rsávon csak keré
kerékpá
kpárral
szabad kö
közlekedni – az egyirá
egyirányú
nyú forgalmú
forgalmú úton kijelö
kijelölt keré
kerékpá
kpársá
rsáv kivé
kivételé
telével – az
úttest menetirá
menetirány szerinti jobb oldalá
oldalának haladá
haladási irá
irányá
nyával azonos irá
irányban.”
nyban.”

Haladás az úton


A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Járda, já
járdasziget és keré
kerékpá
kpárút mellett tilos úgy haladni, hogy a já
jármő
rmő vagy
rakomá
rakománya ezek fö
fölé nyú
nyúljé
ljék.



A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Járda, já
járdasziget, gyalogú
gyalogút, gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárút, keré
kerékpá
kpárút, nyitott
keré
kerékpá
kpársá
rsáv és keré
kerékpá
kpársá
rsáv mellett tilos úgy haladni, hogy a já
jármő
rmő szerkezeti
eleme vagy rakomá
rakománya ezek fö
fölé nyú
nyúljé
ljék.”
k.”

Sebességhatárok bevezetése,
egységesítése
A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:










Az egyes jármővekkel legfeljebb a
következı sebességgel szabad
közlekedni:
a) személygépkocsival,
motorkerékpárral, 2500 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,

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,”

•

Sebességhatárok bevezetése,
egységesítése
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

Sebességhatárok bevezetése,
egységesítése
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,”

Sebességhatárok bevezetése,
egységesítése
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 bekanyarodás új szabályai
A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:

Villamospá
Villamospályá
lyával ellá
ellátott úttesten, ha az (1) bekezdé
bekezdés b) pontjá
pontjában foglaltaknak
megfelelı
megfelelı besorolá
besorolás a villamos forgalmá
forgalmát zavarná
zavarná, a villamos elhaladá
elhaladásához
szü
szüksé
kséges terü
területet szabadon kell hagyni. A keré
kerékpá
kpársá
rsávot, tová
továbbá
bbá egyirá
egyirányú
nyú
forgalmú
forgalmú úton az ellenirá
ellenirányba kijelö
kijelölt autó
autóbusz sá
sávot a besorolá
besorolás szempontjá
szempontjából
figyelmen kí
kívül kell hagyni.

(3) A já
jármő
rmővel má
másik útra - ha kö
közúti jelzé
jelzésbı
sbıl má
más nem kö
következik - jobbra kis
ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a já
jármő
rmő bekanyarodá
bekanyarodás utá
után a
menetirá
menetirány szerinti jobb oldalon maradjon.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:

Villamospá
Villamospályá
lyával ellá
ellátott úttesten, ha az (1) bekezdé
bekezdés b) pontjá
pontjában foglaltaknak
megfelelı
megfelelı besorolá
besorolás a villamos forgalmá
forgalmát zavarná
zavarná, a villamos elhaladá
elhaladásához
szü
szüksé
kséges terü
területet szabadon kell hagyni. Az egyirá
egyirányú
nyú forgalmú
forgalmú úton az
ellenirá
ellenirányban kijelö
kijelölt autó
autóbusz sá
sávot és az ellenirá
ellenirányban kijelö
kijelölt
keré
kerékpá
kpársá
rsávot a besorolá
besorolás szempontjá
szempontjából figyelmen kí
kívül kell hagyni.

(3) A já
jármő
rmővel má
másik útra – ha kö
közúti jelzé
jelzésbı
sbıl má
más nem kö
következik – jobbra kis
ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a já
jármő
rmő a bekanyarodá
bekanyarodás utá
után a
menetirá
menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirá
menetirány szerinti jobb
oldalá
oldalán keré
kerékpá
kpársá
rsávot jelö
jelöltek ki, a jobbra bekanyarodá
bekanyarodásra – a keré
kerékpá
kpár
forgalom akadá
akadályozá
lyozása né
nélkü
lkül és ha burkolati jel ezt lehetı
lehetıvé teszi – a
keré
kerékpá
kpársá
rsáv igé
igénybevé
nybevételé
telével kell felké
felkészü
szülni.”
lni.”

A bekanyarodás új szabályai
A mó
módosí
dosítás elı
elıt: [Elsı
[Elsıbbsé
bbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdé
bekezdésében foglaltakbó
foglaltakból
más nem kö
következik:
jobbra bekanyarodó
bekanyarodó jármő
rmővel a keré
kerékpá
kpársá
rsávon vagy az úttest mellett levı
levı, attó
attól jobbra
esı
esı keré
kerékpá
kpárúton érkezı
rkezı jármő
rmő részé
szére,
balra bekanyarodó
bekanyarodó jármő
rmővel
- az úttesten szembı
szembıl érkezı
rkezı és egyenesen tová
továbbhaladó
bbhaladó vagy jobbra bekanyarodó
bekanyarodó
jármő
rmő,
- az úttest mellett levı
levı, attó
attól balra esı
esı keré
kerékpá
kpárúton érkezı
rkezı jármő
rmő részé
szére.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
jobbra bekanyarodó
bekanyarodó jármő
rmővel a keré
kerékpá
kpársá
rsávon vagy az úttest mellett levı
levı, attó
attól jobbra
esı
esı keré
kerékpá
kpárúton, gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárúton érkezı
rkezı jármő
rmő és gyalogos ré
részé
szére,
balra bekanyarodó
bekanyarodó jármő
rmővel az úttesten szembı
szembıl érkezı
rkezı és egyenesen tová
továbbhaladó
bbhaladó
vagy jobbra bekanyarodó
bekanyarodó jármő
rmő,
az úttest mellett levı
levı, attó
attól balra esı
esı keré
kerékpá
kpárúton, gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárúton
érkezı
rkezı jármő
rmő és gyalogos ré
részé
szére.”
re.”

A párhuzamos közlekedés új
szabályai
A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
A pá
párhuzamos kö
közlekedé
zlekedésre alkalmas olyan úttesten,
amelyen az azonos irá
irányú
nyú forgalom szá
számára kettı
kettınél
több forgalmi sá
sáv van,
van, a (2) bekezdé
bekezdésben foglalt
rendelkezé
rendelkezéseket kell értelemszerő
rtelemszerően alkalmazni. Az ilyen
úttesten azonban a má
második forgalmi sá
sávban - a (2)
bekezdé
é
sben
foglalt
rendelkezé
é
sek
megtartá
bekezd
rendelkez
megtartásával bármely já
jármő
rmővel szabad kö
közlekedni; harmadik és
tová
további (belsı
(belsı) forgalmi sá
sávokra - a balra bekanyarodá
bekanyarodás
eseté
esetét kivé
kivéve - ráhajtani csak szemé
személygé
lygépkocsival
szabad.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
A pá
párhuzamos kö
közlekedé
zlekedésre alkalmas olyan úttesten,
amelyen az azonos irá
irányú
nyú forgalom szá
számára kettı
kettınél
több forgalmi sá
sáv van útburkolati jelekkel kijelö
kijelölve, a
(2) bekezdé
bekezdésben foglalt rendelkezé
rendelkezéseket kell
értelemszerő
ő
en
alkalmazni.
Az ilyen úttesten azonban a
rtelemszer
második forgalmi sá
sávban – a (2) bekezdé
bekezdésben foglalt
rendelkezé
rendelkezések megtartá
megtartásával – bármely gé
gépjá
pjármő
rmővel
szabad kö
közlekedni; a harmadik és tová
további (belsı
(belsı)
forgalmi sá
sávokra – a balra bekanyarodá
bekanyarodás eseté
esetét kivé
kivéve –
ráhajtani csak szemé
é
lygé
é
pkocsival
é
s
szem lyg
motorkeré
motorkerékpá
kpárral szabad.”
szabad.”

A párhuzamos közlekedés új
szabályai
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 párhuzamos közlekedés új
szabályai








Közvetlen elı
elızmé
zmény né
nélkü
lküli új elem:
„(12) Ha a já
jármő
rmőveknek
útkeresztezı
tkeresztezıdésben, útsző
tszőkületekben,
szintbeni vasú
vasúti átjá
tjárónál vagy egyé
egyéb
forgalmi okbó
okból meg kell állnia, – elı
elıre
sorolá
sorolás cé
céljá
ljából – motorkeré
motorkerékpá
kpárral,
illetve segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpárral az álló
lló
jármő
rmővek mellett, vagy azok kö
között,
keré
kerékpá
kpárral az úttest szé
szélén, az álló
lló
jármő
rmővek mellett jobbró
jobbról szabad
elı
elırehaladni, ha
a) az elı
elırehaladá
rehaladáshoz elegendı
elegendı hely áll
rendelkezé
rendelkezésre, és
b) az irá
irányvá
nyváltoztatá
ltoztatási szá
szándé
ndékot jelzı
jelzı
jármő
rmőveket az irá
irányvá
nyváltoztatá
ltoztatásban nem
akadá
akadályozzá
lyozzák.”
k.”

Autópálya és autóút
használatának új szabályai



A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Autó
Autópálya és autóú
autóútt úttestjé
ttestjén - a forgalmi okbó
okból szü
szüksé
kséges megá
megállá
llást kivé
kivéve - megá
megállni tilos.
Mőszaki okbó
okból megá
megállni csak a leá
leálló
llósávon, illetı
illetıleg az útpadká
tpadkán szabad,
szabad, a já
jármő
rmővet
azonban onnan is mielı
mielıbb el kell tá
távolí
volítani.
tani. Egyé
Egyéb okbó
okból megá
megállni a leá
leálló
llósávban és az útpadká
tpadkán is kivé
kivéve a forgalomellenı
forgalomellenırzé
rzés cé
céljá
ljából tö
törté
rténı megá
megállá
llást - tilos. A forgalomellenı
forgalomellenırzé
rzés sorá
során haszná
használt
jármő
rmővet úgy kell elhelyezni, hogy az kellı
kellı távolsá
volságbó
gból észlelhetı
szlelhetı legyen.














A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Autó
Autópálya és autóú
autóútt úttestjé
ttestjén – a forgalmi okbó
okból szü
szüksé
kséges megá
megállá
llást kivé
kivéve – megá
megállni tilos. Tilos
a leá
leálló
llósávon megá
megállni vagy vá
várakozni, kivé
kivéve ha:
ha:
a) mőszaki meghibá
meghibásodá
sodás miatt a já
jármő
rmő tová
továbbhaladá
bbhaladásra ké
képtelen;
b) a já
jármő
rmő a forgalmat ellenı
ellenırzi;
c) a já
jármő
rmő útfenntartá
tfenntartást, úttisztí
ttisztítást vé
végez;
d) a já
jármő
rmő, a tová
továbbhaladá
bbhaladásra ké
képtelen já
jármő
rmő elszá
elszállí
llítását vagy a mő
mőszaki
meghibá
meghibásodá
sodásának elhá
elhárítását vé
végzi;
e) a já
jármő
rmő a megkü
megkülönbö
nböztetı
ztetı jelzé
jelzést adó
adó berendezé
berendezését mő
mőködtetik.”
dtetik.”
A leá
leálló
llósávon – ha a kö
közúti jelzé
jelzésekbı
sekbıl má
más nem kö
következik – csak a b)b)-e) pontban
meghatá
á
rozott
já
á
rmő
ő
vek
é
s
a
forgalmi
sá
á
vokban
folyamatosan
haladó
ó
meghat
j rm
s
halad jármő
rmővek kö
közé
besorolni kí
kívánó jármő
rmővek haladhatnak. A leá
leálló
llósávon álló
lló, a forgalmat ellenı
ellenırzı
rzı
jármő
rmővet úgy kell elhelyezni, hogy az kellı
kellı távolsá
volságbó
gból észlelhetı
szlelhetı legyen. A leá
leálló
llósáv
igé
igénybevé
nybevételé
telére jogosultaknak a feladatuk ellá
ellátását kö
követı
vetıen a lehetı
lehetı legrö
legrövidebb idı
idın

belü
belül el kell hagyniuk a leá
leálló
llósávot.”
vot.”

A vasúti átjáróban való
közlekedés új szabályai




A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: A vasú
vasúti átjá
tjárót
megkö
megközelí
zelíteni csak fokozott óvatossá
vatossággal
szabad. A kö
közúti já
jármő
rmő vezetı
vezetıje kö
köteles a já
jármő
rmő
sebessé
sebességét a vasú
vasúti átjá
tjáró elı
elıtt elhelyezett 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerint - veszé
veszélyt
jelzı
jelzı táblá
blánál lakott terü
területen legfeljebb 30
km/ó
km/órára, lakott terü
területen kí
kívül legfeljebb
40 km/ó
km/órára csö
csökkenteni,
kkenteni, és a vasú
vasúti
átjá
tjáróig ezzel a csö
csökkentett sebessé
sebességgel kell
haladni.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen: A vasú
vasúti átjá
tjárót
megkö
megközelí
zelíteni csak fokozott óvatossá
vatossággal
szabad. A vasú
vasúti átjá
tjáró megkö
megközelí
zelítésekor, illetve
a vasú
vasúti átjá
tjárón tö
törté
rténı áthaladá
thaladás sorá
során eleget
kell tenni a vasú
vasúti átjá
tjáró biztosí
biztosítására
szolgá
szolgáló közúti jelzé
jelzéseknek.”
seknek.”

Lakó-pihenı övezetben való
közlekedés új szabályai







A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: [Lakó
[Lakó-pihenı
pihenı övezetbe - a "Lakó
"Lakó-pihenı
pihenı övezet"
jelzı
jelzıtáblá
blától a "Lakó
"Lakó-pihenı
pihenı övezetvé
vezetvége"jelzı
ge"jelzıtáblá
bláig terjedı
terjedı terü
területreletre-csak a
következı
vetkezı jármő
rmővek hajthatnak be:]
b) az ott lakó
lakókat vagy az oda lá
látogató
togatókat szá
szállí
llító szemé
személygé
lygépkocsi, a
szemé
személygé
lygépkocsi kivé
kivételé
telével a legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb
össztö
ssztömegő
megő gépkocsi,
pkocsi, a betegszá
betegszállí
llító gépjá
pjármő
rmő, motorkeré
motorkerékpá
kpár és ezekhez
kapcsolt pó
pótkocsi, segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpár, állati erı
erıvel vont já
jármő
rmő és ké
kézikocsi, a
kommuná
kommunális szemé
szemét szá
szállí
llítására szolgá
szolgáló jármő
rmő, tová
továbbá
bbá az oda áruszá
ruszállí
llítást vé
végzı
gzı
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztö
ssztömegő
megő tehergé
tehergépkocsi;
c) az ott lakó
lakók kö
költö
ltözteté
ztetését vé
végzı
gzı tehergé
tehergépkocsi,








A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen: [Lakó
[Lakó-pihenı
pihenı övezetbe - a „Lakó
Lakó-pihenı
pihenı övezet”
vezet”
jelzı
jelzıtáblá
blától a „Lakó
Lakó-pihenı
pihenı övezet vé
vége”
ge” jelzı
jelzıtáblá
bláig terjedı
terjedı terü
területre - csak a
következı
vetkezı jármő
rmővek hajthatnak be:]
„b) az ott lakó
lakókat vagy az oda lá
látogató
togatókat szá
szállí
llító szemé
személygé
lygépkocsi, a
szemé
személygé
lygépkocsi kivé
kivételé
telével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb
össztö
ssztömegő
megő gépkocsi,
pkocsi, a betegszá
betegszállí
llító gépjá
pjármő
rmő, motorkeré
motorkerékpá
kpár, a motoros tricikli
és ezekhez kapcsolt pó
pótkocsi, segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpár, állati erı
erıvel vont já
jármő
rmő és
kézikocsi, a kommuná
kommunális szemé
szemét szá
szállí
llítására szolgá
szolgáló jármő
rmő, tová
továbbá
bbá az oda
áruszá
ruszállí
llítást vé
végzı
gzı legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztö
ssztömegő
megő
tehergé
tehergépkocsi,
c) az ott lakó
lakók és oda kö
költö
ltözık kö
költö
ltözteté
ztetését vé
végzı
gzı tehergé
tehergépkocsi,”
pkocsi,”

A megállási tilalmakra
vonatkozó rendelkezések
pontosítása
A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: [Tilos megá
megállni:]









l) kapaszkodó
kapaszkodósávon, gyorsí
gyorsító- és lassí
lassító sávon, valamint keré
kerékpá
kpársá
rsávon;
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
„l) kapaszkodó
kapaszkodósávon, gyorsí
gyorsító-és lassí
lassítósávon, keré
kerékpá
kpársá
rsávon, nyitott
keré
kerékpá
kpársá
rsávon, keré
kerékpá
kpárúton, gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárúton;”
ton;”
A szabá
szabályozá
lyozás keré
kerékpá
kpárúttal, gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárúttal és a rendeletmó
rendeletmódosí
dosításban
meghatá
meghatározott nyitott keré
kerékpá
kpársá
rsávval egé
egészü
szül ki. A tilalmat megszegve e
helyeken szabá
szabálytalanul vá
várakozó
rakozó jármő
rmőveket az inté
intézkedı
zkedı ható
hatóság az
üzemben tartó
tartó értesí
rtesítése mellett és kö
költsé
ltségére elszá
elszállí
llíttathatja.
ttathatja.

A megállási tilalmakra
vonatkozó rendelkezések
pontosítása







A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
A já
járdá
rdán a mozgá
mozgáskorlá
skorlátozott szemé
személy (illetı
(illetıleg az ıt szá
szállí
llító jármő
rmő vezetı
vezetıje)
jármő
rmővével és a betegszá
betegszállí
llító gépjá
pjármő
rmő a (8) bekezdé
bekezdésben emlí
említett egyé
egyéb
felté
feltételek fenná
fennállá
llása eseté
esetén akkor is megá
megállhat, ha a megá
megállá
llást jelzı
jelzıtábla vagy
útburkolati jel nem engedi meg.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
A já
járdá
rdán a mozgá
mozgáskorlá
skorlátozott szemé
személy (illetı
(illetıleg az ıt szá
szállí
llító jármő
rmő vezetı
vezetıje)
jármő
rmővével, a betegszá
betegszállí
llító gépjá
pjármő
rmő, a keré
kerékpá
kpár, a ké
kétkerekő
tkerekő segé
segédmotoros
keré
kerékpá
kpár és a ké
kétkerekő
tkerekő motorkeré
motorkerékpá
kpár a (8) bekezdé
bekezdésben emlí
említett egyé
egyéb
felté
feltételek fenná
fennállá
llása eseté
esetén akkor is megá
megállhat, ha a megá
megállá
llást jelzı
jelzıtábla vagy
útburkolati jel nem engedi meg.”
meg.”
A keré
kerékpá
kpár, a ké
kétkerekő
tkerekő segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpár és a ké
kétkerekő
tkerekő motorkeré
motorkerékpá
kpár
egyes felté
feltételek fenná
fennállá
llása eseté
esetén (pl.
(pl. a já
jármő
rmő a já
járda szé
szélessé
lességének
legfeljebb a felé
felét foglalja el és a gyalogosok kö
közlekedé
zlekedésére legalá
legalább
másfé
sfél mé
métert szabadon hagy)
hagy) a tiltó
tiltó jelzé
jelzések ellené
ellenére is megá
megállhat a
járdá
rdán.

A megkülönböztetı vagy figyelmeztetı
jelzéseket használó jármővekkel szembeni
magatartás új szabálya


Közvetlen elı
elızmé
zmény né
nélkü
lküli új elem: Olyan úttesten, amelyen az azonos irá
irányú
nyú
forgalom szá
számára ké
két vagy tö
több forgalmi sá
sáv van kijelö
kijelölve, az azonos irá
irányban
valamennyi forgalmi sá
sávban – egymá
egymás mellett haladó
haladó – hó eltakarí
eltakarítást vé
végzı
gzı és
figyelmeztetı
figyelmeztetı jelzé
jelzést haszná
használó jármő
rmőveket tilos megelı
megelızni.
zni. Az ilyen
gépjá
pjármő
rmővek mö
mögött a kö
követé
vetési tá
távolsá
volságot fokozott óvatossá
vatossággal kell
megvá
megválasztani.”
lasztani.”

A gyalogosokkal szembeni magatartás új
szabályai




A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Azt a helyet, ahol az (1) bekezdé
bekezdés értelmé
rtelmében a
gyalogosnak elsı
elsıbbsé
bbsége van, já
jármő
rmővel csak
fokozott óvatossá
vatossággal és mé
mérsé
rsékelt sebessé
sebességgel
szabad megkö
megközelí
zelíteni úgy, hogy a vezetı
vezetı
elsı
elsıbbsé
bbségadá
gadási kö
kötelezettsé
telezettségének - a szü
szüksé
kséghez
képest megá
megállá
llással is - eleget tudjon tenni, és e
kötelezettsé
telezettségének teljesí
teljesítése tekinteté
tekintetében a
gyalogosokat a já
jármő
rmő sebessé
sebességével ne té
tévessze
meg.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Azt a helyet, ahol az (1) bekezdé
bekezdés értelmé
rtelmében a
gyalogosnak elsı
elsıbbsé
bbsége van, a já
jármő
rmő vezetı
vezetıjének
csak olyan sebessé
sebességgel szabad megkö
megközelí
zelítenie,
hogy a já
jármő
rmő vezetı
vezetıje az elsı
elsıbbsé
bbségadá
gadási
kötelezettsé
telezettségének eleget tudjon tenni. A já
jármő
rmő
vezetı
vezetıjének a kijelö
kijelölt gyalogosgyalogos-átkelı
tkelıhelyet
csak fokozott óvatossá
vatossággal és olyan
sebessé
sebességgel szabad megkö
megközelí
zelítenie, hogy a
jármő
rmővel, amennyiben szü
szüksé
kséges, a gyalogos
átkelı
tkelıhely elı
elıtt meg is tudjon állni.
llni.”

A gyalogosokkal szembeni magatartás új
szabályai










A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: A vezetı
vezetınek fokozottan ügyelnie kell az úttesten
a) villamosvillamos-megá
megálló
llóhelyné
helynél levı
levı járdasziget és az ahhoz kö
közelebb esı
esı járda kö
között
áthaladó
thaladó gyalogosok, tová
továbbá
bbá
b) egyedü
egyedül vagy csoportosan haladó
haladó (áthaladó
thaladó) gyermekek, illetı
illetıleg koruk, testi
fogyaté
fogyatékossá
kosságuk vagy má
más ok miatt sajá
saját biztonsá
biztonságukra ügyelni felismerhetı
felismerhetıen
nem ké
képes szemé
személyek biztonsá
biztonságának a megó
megóvására.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen: A vezetı
vezetınek fokozottan ügyelnie kell az úttesten
a) villamos megá
megálló
llóhelyné
helynél levı
levı járdasziget és az ahhoz kö
közelebb esı
esı járda kö
között
áthaladó
thaladó gyalogosok, a menetrend szerint kö
közlekedı
zlekedı jármő
rmővek
megá
megálló
llóhelyé
helyérıl az úttestre lelé
lelépı gyalogosok, az autó
autóbuszra felszá
felszálló
lló és
arró
arról leszá
leszálló
lló gyermekek, tová
továbbá
bbá
b) egyedü
egyedül vagy csoportosan haladó
haladó (áthaladó
thaladó) gyermekek, a koruk, testi
fogyaté
fogyatékossá
kosságuk vagy má
más ok miatt sajá
saját biztonsá
biztonságukra ügyelni felismerhetı
felismerhetıen
nem ké
képes szemé
személyek biztonsá
biztonságának a megó
megóvására.”
ra.”

A gyermekbiztonsági
rendszerek használata





A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: A gé
gépkocsiban utazó
utazó 150 cmcm-nél
alacsonyabb gyermeket - a testsú
ú
lyá
á
hoz
igazodó
tests ly
igazodó kialakí
kialakítású
- gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszerben kell rö
rögzí
gzíteni. A 3 évné
vnél
fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszerben
rögzí
gzítve szá
szállí
llítható
tható. A gé
gépkocsi elsı
elsı üléséhez a
gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetı
szerelhetı be - a
jármő
ő
szoká
á
sos
haladá
á
si
irá
á
nyá
á
val
ellenté
rm szok
halad
ir ny
ellentétes irá
irányban
- ha az üléshez lé
légzsá
gzsákot nem szereltek fel vagy a lé
légzsá
gzsák
mőködésbe lé
lépését elı
elızetesen megakadá
megakadályoztá
lyozták.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
A gé
gépkocsiban vagy a mopedautó
mopedautóban utazó
utazó 150 cmcm-nél
alacsonyabb gyermek – a testsú
testsúlyá
lyához igazodó
igazodó kialakí
kialakítású –
gyermekbiztonsá
á
gi
rendszerben
rö
ö
gzí
í
tve
szá
á
llí
í
tható
gyermekbiztons
r gz
sz ll tható. A
gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszert kialakí
kialakításától fü
függı
ggıen a
jármő
rmőnek erre a cé
célra gyá
gyárilag kialakí
kialakított rö
rögzí
gzítési
pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó
tartozó biztonsá
biztonsági övhö
vhöz
vagy ennek bekö
bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A
gépkocsi és a mopedautó
mopedautó üléseihez – a vezetı
vezetı ülését
kivé
kivéve – gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszer szerelhetı
szerelhetı be.
be. Az elsı
elsı
üléshez – a já
jármő
rmő szoká
szokásos haladá
haladási irá
irányá
nyával ellenté
ellentétes
irá
irányban – a gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszer csak akkor
szerelhetı
szerelhetı be, ha az üléshez lé
légzsá
gzsákot nem szereltek fel
vagy a lé
légzsá
gzsák mőködésbe lé
lépését elı
elızetesen
megakadá
megakadályoztá
lyozták. A 3 évné
vnél fiatalabb gyermek csak
gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszerben rö
rögzí
gzítve szá
szállí
llítható
tható. A
gyermeket a gyermekbiztonsá
gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó
tartozó
hevederekkel (pá
(pántokkal) is rö
rögzí
gzíteni kell.”
kell.”

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
közlekedésének új szabályai









Közvetlen elı
elızmé
zmény né
nélkü
lküli új elem:
A há
háromrom- vagy né
négykerekő
gykerekő segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpárral szemé
személyt szá
szállí
llítani akkor
szabad, ha a já
jármő
rmő vezetı
vezetıje a 17. életé
letévét betö
betöltö
ltötte.
A gyaloggyalog- és keré
kerékpá
kpárúton a keré
kerékpá
kpáros a gyalogos forgalmat nem akadá
akadályozhatja és
nem veszé
veszélyeztetheti.
Ha az út mellett,
mellett, annak vonalvezeté
vonalvezetését kö
követve keré
kerékpá
kpárutat vagy gyaloggyalog-és
keré
kerékpá
kpárutat jelö
jelöltek ki a kétkerekő
tkerekő keré
kerékpá
kpároknak a keré
kerékpá
kpárúton vagy a
gyaloggyalog-és keré
kerékpá
kpárúton kell kö
közlekedni.
zlekedni. Ha a lakott terü
területen a nem
fıútvonalké
tvonalként megjelö
megjelölt út mellett annak vonalvezeté
vonalvezetését kö
követve keré
kerékpá
kpárutat vagy
gyaloggyalog-és keré
kerékpá
kpárutat jelö
jelöltek ki és az úton keré
kerékpá
kpár nyomot (158/k. ábra) is
kijelö
kijelöltek – ha a kö
közúti jelzé
jelzésekbı
sekbıl má
más nem kö
következik – a ké
kétkerekő
tkerekő keré
kerékpá
kpárok
az úttesten is kö
közlekedhetnek.
zlekedhetnek.”
A mó
módosí
dosítás a szemé
személyszá
lyszállí
llítás tilalmá
tilalmát a ké
kétkerekő
tkerekő segé
segédmotoros keré
kerékpá
kpárokra
korlá
korlátozza, má
más keré
kerékpá
kpárok eseté
esetében ré
részletezi az utasszá
utasszállí
llítás felté
feltételeit.
Meghatá
Meghatározza tová
továbbá
bbá, hogy a ké
kétkerekő
tkerekő keré
kerékpá
kpárok a szá
számukra kijelö
kijelölt utat mely
esetekben nem kö
kötelesek igé
igénybe venni.

A jármővek eltávolításának új szabályai
A mó
módosí
dosítás elı
elıtt: 59. § (1) A rendı
rendırható
rhatóság - az üzemben tartó
tartó értesí
rtesítése mellett és kö
költsé
ltségére - elszá
elszállí
llítással
eltá
eltávolí
volíthatja azt a já
jármő
rmővet, amely
a) a 15. § (9) bekezdé
bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegé
kiegészí
szítı táblá
blával ellá
ellátott megá
megállá
llást vagy vá
várakozá
rakozást tiltó
tiltó jelzı
jelzıtábla
hatá
á
lya
alá
á
esı
ı
terü
ü
leten
szabá
á
lytalanul
vá
á
rakozik;
hat
al es ter
szab
v
b) a 37. § (4) bekezdé
bekezdésében,
ben, tová
továbbá
bbá a 40. § (1)(1)-(3) és (5),
(5), valamint a (8) bekezdé
bekezdésének b),
b), illetı
illetıleg c)
pontjá
pontjában meghatá
meghatározott megá
megállá
llási tilalom megszegé
megszegésével, illetı
illetıleg a rendelkezé
rendelkezésekben meghatá
meghatározott
megá
megállá
llási felté
feltételek figyelmen kí
kívül hagyá
hagyásával szabá
szabálytalanul vá
várakozik,
c) kijelö
kijelölt rakodó
rakodóhelyen szabá
szabálytalanul tartó
tartózkodik,
d) a mozgá
mozgáskorlá
skorlátozottak gépkocsijai részé
szére fenntartott jelzı
jelzıtáblá
blával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati
jellel megjelö
megjelölt vá
várakozó
rakozóhelyen jogosulatlanul vá
várakozik;
e) keré
kerékpá
kpárúton vá
várakozik.
A já
jármő
rmő elszá
elszállí
llítására - a rendı
rendırható
rhatóság értesí
rtesítése mellett - az NKH regioná
regionális igazgató
igazgatósága, illetı
illetıleg az út
kezelı
kezelıje is jogosult.
A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
„(1) A rendı
rendırsé
rség, a kö
közterü
zterület felü
felügyelet, a kö
közút kezelı
kezelıje – az üzemben tartó
tartó értesí
rtesítése mellett és
költsé
ltségére – elszá
elszállí
llítással eltá
eltávolí
volíthatja azt a já
jármő
rmővet, amely
a) a 15. § (9) bekezdé
bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegé
kiegészí
szítı táblá
blával ellá
ellátott megá
megállá
llást vagy vá
várakozá
rakozást tiltó
tiltó jelzı
jelzıtábla
hatá
hatálya alá
alá esı
esı terü
területen szabá
szabálytalanul vá
várakozik,
b) a 37. § (4) bekezdé
bekezdésében, tová
továbbá
bbá a 40. § (1)(1)-(2) és (5) bekezdé
bekezdésében, valamint a (8) bekezdé
bekezdésének b) és c)
pontjá
pontjában meghatá
meghatározott megá
megállá
llási tilalom megszegé
megszegésével, vagy a rendelkezé
rendelkezésekben meghatá
meghatározott
megá
megállá
llási felté
feltételek figyelmen kí
kívül hagyá
hagyásával szabá
szabálytalanul vá
várakozik,
c) kijelö
kijelölt rakodó
rakodóhelyen szabá
szabálytalanul tartó
tartózkodik,
d) a mozgá
mozgáskorlá
skorlátozottak gépkocsijai részé
szére fenntartott, jelzı
jelzıtáblá
blával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati
jellel megjelö
megjelölt vá
várakozó
rakozóhelyen jogosulatlanul vá
várakozik.
A já
jármő
rmő elszá
elszállí
llításáról a közterü
zterület felü
felügyeletnek, illetve az út kezelı
kezelıjének a rendı
rendırsé
rséget is értesí
rtesítenie
kell.”
kell.”

A jármővek eltávolításának új szabályai


A mó
módosí
dosítás elı
elıtt:
Ható
Hatósági jelzé
jelzéssel nem rendelkezı
rendelkezı azt a já
jármő
rmővet, amely a kö
közúti forgalomban
csak ilyen jelzé
jelzéssel vehet ré
részt, fı
fıútvonalon egyá
egyáltalá
ltalán nem, mellé
mellékútvonalon pedig közterü
zterületlet-haszná
használati engedé
engedély né
nélkü
lkül - legfeljebb 30 napig szabad tá
tárolni.
rolni. Az
úton e rendelkezé
rendelkezések megszegé
megszegésével tá
tárolt já
jármő
rmővet a rendı
rendırható
rhatóság vagy a kö
közút
kezelı
kezelıje - a tulajdonos kö
költsé
ltségére - eltá
eltávolí
volíthatja.



A mó
módosí
dosítást kö
követı
vetıen:
Azt a ható
hatósági jelzé
jelzéssel nem rendelkezı
rendelkezı jármő
rmővet, amely a kö
közúti forgalomban
csak ilyen jelzé
jelzéssel vehet ré
részt, fı
fıútvonalon tilos, mellé
mellékútvonalon – közterü
zterületlethaszná
használati engedé
engedély né
nélkü
lkül – legfeljebb 10 napig szabad tá
tárolni.
rolni. Az úton e
rendelkezé
rendelkezések megszegé
megszegésével tá
tárolt já
jármő
rmővet a rendı
rendırsé
rség, a közterü
zterület felü
felügyelet,
gyelet,
a kö
közút kezelı
kezelıje – a tulajdonos kö
költsé
ltségére – eltá
eltávolí
volíthatja.”
thatja.”

Az utak igénybevételével kapcsolatos új
szabályok
Közvetlen elı
elızmé
zmény né
nélkü
lküli új elem:
A kö
közúti forgalom ellenı
ellenırzé
rzése sorá
során
a) a kö
közúti forgalom ellenı
ellenırzé
rzését vé
végzı
gzı berendezé
berendezést;
b) azt a já
jármő
rmővet, amelyben a kö
közúti forgalom ellenı
ellenırzé
rzését vé
végzı
gzı berendezé
berendezés üzemel
a kö
közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és já
jármő
rmő forgalmat indokolatlan
mérté
rtékben ne akadá
akadályozza.
(5) A (4) bekezdé
bekezdés b) pontjá
pontjában meghatá
meghatározott já
jármő
rmő a jármő
rmőforgalom elı
elıl elzá
elzárt
terü
területen,
leten, tová
továbbá
bbá a kö
közútnak azon a ré
részé
szén is elhelyezhetı
elhelyezhetı, ahol a já
jármő
rmővek
megá
megállá
llása vagy vá
várakozá
rakozása tilos.
tilos.”
A mó
módosí
dosítás egyé
egyértelmő
rtelmősíti, hogy a kö
közúti forgalom ellenı
ellenırzé
rzését vé
végzı
gzı ható
hatóságok
eseté
esetében az ellenı
ellenırzı
rzı eszkö
eszköz vagy já
jármő
rmő elhelyezkedé
elhelyezkedésére bizonyos
bizonyos esetekben nem
vonatkoznak a kö
közúti kö
közlekedé
zlekedés szabá
szabályai (pl. forgalom elı
elıl elzá
elzárt terü
területen tö
törté
rténı
sebessé
sebesség-ellenı
ellenırzé
rzés). Az ellenı
ellenırzé
rzést azonban úgy kell elvé
elvégezni, hogy az a gyalogos
és já
jármő
rmőforgalmat indokolatlan mé
mérté
rtékben ne akadá
akadályozza.
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