
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

a közúti közlekedés szabályairól 

Ebben a dokumentumban kizárólag a mozgássérültekre vonatkozó rendelkezéseket 
olvashatják! A teljes rendeletet terjedelmi okokból mellőztük. 

 
 

A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák 

14. § (13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az 
őt szállító jármű vezetője) a tilalom ellenére behajthat, ha úticélja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen 
az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. 
 

n) "Mindkét irányból behajtani tilos" (40. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani; 

 
p) "Motorkerékpárral behajtani tilos" (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekű motorkerékpárral, 

oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos; 

 
t) "Járműszerelvénnyel behajtani tilos" (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra járműszerelvénnyel - kivéve a 

vonójárműből és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló járműszerelvényt - behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is 
megjelöl (47. ábra), csak olyan járműszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) 
megengedett legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja; 

 
 

u) "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos" (48. ábra); 

 
 

Utasítást adó jelzőtáblák 

13. § (1) g/1.  "Gyalogos övezet (zóna)" (26/h. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a 
gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot 
megjelölő kiegészítő tábla van - a jelzett időszakon kívül - az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott 
engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok - a gyalogosok veszélyeztetése nélkül - legfeljebb 10 
km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos.  

A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű - amennyiben ennek feltételei adottak - az 
övezetben közlekedhet és várakozhat. 



 
 
 

i/1. "Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)" (26/j. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a 
gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. 
Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell 
közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok - a gyalogosok veszélyeztetése 
nélkül - legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok 
nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van - a jelzett időszakon kívül - az ott 
lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel 
közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos.  

A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű - amennyiben ennek feltételei adottak - az 
övezetben közlekedhet és várakozhat. 

 
 

 

 
e) "Várakozóhely" (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő 

tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell 
várakozni) (111. ábra), illetőleg azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 
112. ábra, csak kerékpárok 112/c. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a. 
ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az 
időszakot is, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, 
kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében 
foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra), a mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott 
várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti; 

e/1. "Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére" (112/a., 112/b. ábra), a tábla 
azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá eső nehéz tehergépkocsik részére ki van jelölve; 

110. Ábra 

 
115. ábra 



 

115/a. ábra 

 
116. ábra 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Gyalogosok közlekedése 

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell 
közlekednie. 
 

b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő 
mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak. 
 
 

 

Megállás 

40. § (1) Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - 
csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel 
jelezni kell. 
 

(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha 
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, 
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, 
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és 
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg. 
 (9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) 

járművével a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetében akkor is megállhat, ha a megállást 
jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. 
 

Várakozás 

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is. 
 

 (3) A mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a 
várakozást jelző tábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott 
személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy 



jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is 
várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járműre is irányadó. 

15.§. (6) bek. : (6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla (61. Tábla) alatt kiegészítő tábla utalhat arra, 
hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot 
és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c. ábra). Ilyen helyen az áruszállító jármű a folyamatos fel- és 
lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a 
vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul 
lehetővé teszi. 

 
61/c. ábra 

 
 
 

 
61. ábra 

 
 

 

A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 

51/A. § A 14. § (13) bekezdésében, a 40. § (9) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében említett 
jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott és az őt 
szállító járművön az engedélyre utaló jelzés van. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


