
Tájékoztatás a közúti közlekedés szabályairól 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Szeretnénk Önöket tájékoztatni a KRESZ (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM–BM együttes rendelet) fontosabb előírásairól, tekintettel arra, hogy tapasztalataink szerint 
nem mindenki alkalmazza megfelelően azokat, ugyanakkor a békés, rendezett és biztonságos 
egymás mellett élés érdekében mindez elengedhetetlen.  
 

 
„Mindkét irányból behajtani tilos” /14.§ (1) n)/: az útra mindkét irányból tilos 
behajtani.  
 
 
„Behajtani tilos” /14.§ (1) z)/: az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból 
behajtani tilos. 
 

 
„Megállni tilos” /15.§ (1) a)/: a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást 
kivéve megállni, valamint várakozni tilos.  
 
 
„Várakozni tilos” /15.§ (1) b)/: a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán levő 
felirat pedig jelezheti, hogy a várakozási tilalom a járművek meghatározott körére 
nem terjed ki.  

 
Útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal a megállni, várakozni 
tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla /15.§ (7)/. 
 
 

 
Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott 
várakozóhelyet kiegészítő tábla vagy külön jelzőtábla jelezheti /17.§ (1) 
e)/. 
 

 
Járműforgalom elől elzárt terület /18.§ (1) k)/: az útburkolati jellel jelzett 
területre járművel ráhajtani tilos.  
 
 

Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a jogszabályból más nem következik – csak az 
úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad /40.§ (1)/. 
 
Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más nem következik – akkor 
szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely 
marad /40.§ (2)/. 
 
Be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi 
jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti, tilos megállni /40.§ (5) c)/. 



 
1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán tilos megállni /40.§ (5) k)/. 
 
Járdán megállni — részben vagy teljes terjedelemben — csak akkor szabad, ha azt jelzőtábla 
vagy útburkolati jel megengedi /40.§ (8) a)/; valamint ha a jármű a járda szélességének legfeljebb 
a felét foglalja el /40.§ (8) b)/; továbbá ha a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter 
szabadon marad /40.§ (8) c)/; illetve ha a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg 
/40.§ (8) d)/. 
 
Ingatlanra való be- és kihajtás akadályozása: tilos várakozni az útmenti ingatlan előtt az 
ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül, ha azzal az ingatlanra való behajtást vagy az 
onnan történő kihajtást akadályozza /41.§ (2) c)/. 
 
Szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja, akkor 
ott tilos várakozni /41.§ (2) d)/. 
 
A kiszabható bírságok összege 5.000-től 50.000.- Ft-ig terjedhet, azonban a cél nem a bírságolás, 
hanem a békés, rendezett és biztonságos egymás mellett élés. 
 
A fentiekre tekintettel ezért kérünk mindenkit, hogy a KRESZ szabályait a mindennapokban 
betartani szíveskedjen. 
 
Szigetmonostor, 2017. március 1. 
 
Megértésükben bízva, köszönettel: 
 
dr. Vaczó-Tánczos Szilvia jegyző és Illés Béláné közterület-felügyelő 
 


