A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései
A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése
51/A. § A 13. § (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésének e) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság
azt a mozgáskorlátozott személyt vagy az t szállító járm vezet jét illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott, és a járm vön az engedélyre utaló jelzés van.

A közúti járm vekkel kapcsolatos fogalmak
a) Járm : közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A
mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi er vel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi
meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéb l 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni
nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem min sül járm nek. Az ilyen eszközökkel közleked személyek gyalogosoknak min sülnek.

13. § (1) Az utasítást adó jelz táblák:
g/1. „Gyalogos övezet (zóna)” (26/h. ábra); a jelz tábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a
gyalogosok közlekedésére szolgálnak; járm közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla
alatt id szakot megjelöl kiegészít tábla van - a jelzett id szakon kívül - az ott lakók járm vei,
illet leg az út kezel je által kiadott engedéllyel rendelkez k járm vei, valamint a kerékpárosok - a
gyalogosok veszélyeztetése nélkül - legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészít
táblán jelzett id szakban, az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító
járm - amennyiben ennek feltételei adottak - az övezetben közlekedhet és várakozhat.

26/h. ábra
h/1. „Gyalogos övezet (zóna) vége” (26/i. ábra)
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i/1. „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” (26/j. ábra); a jelz tábla olyan terület kezdetét jelzi,
amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb járm közlekedése
az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltér szín
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 jelz tábla alatt id szakot megjelöl kiegészít tábla van - a jelzett id szakon kívül - az ott lakók járm vei és a közútkezel engedélyével rendelkez k járm vei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészít táblán jelzett id szakban, az övezetben a várakozás tilos. A
mozgáskorlátozott személyt szállító járm - amennyiben ennek feltételei adottak - az övezetben közlekedhet és várakozhat.

26/j. ábra
j/1. „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) vége” (26/k. ábra)

14. § (1) A járm vek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelz táblák:
(13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelz táblánál mozgáskorlátozott személy
(illet leg az t szállító járm vezet je), a betegszállító gépjárm a tilalom ellenére behajthat, ha
úti célja a jelz táblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthet meg. A járm vel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

40. ábra

Tel.: 70/385-2417

3400 Mez kövesd, Mátyás kir.111.-113.
e-mail: padlogaz@turbocsiga.hu web: www.turbocsiga.hu
Ez az anyag 6 oldalból áll, és ez most a 2.

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

42. ábra
p) „Motorkerékpárral behajtani tilos” (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerek motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos;
t) „Járm szerelvénnyel behajtani tilos” (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra járm szerelvénnyel
- kivéve a vonójárm b l és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló járm szerelvényt - behajtani tilos;
ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (47. ábra), csak olyan járm szerelvénnyel tilos behajtani, amelyben
a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja;

46. ábra

47. ábra
u) „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);
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17. § (1) A tájékoztatást adó jelz táblák:
e) „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járm vek kijelölt várakozóhelyét jelzi. A tábla alatt elhelyezett kiegészít tábla jelezheti a várakozó helyen kötelez elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali
kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), illet leg azt, hogy a várakozóhely kizárólag
bizonyos járm vek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító járm 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellen rz óra van, kiegészít tábla (113. ábra) jelezheti azt az id szakot is, amelyben a várakozást ellen rz óra (parkométer) vagy jegykiadó automata m ködtetése kötelez , kiegészít tábla
jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott id tartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra), a mozgáskorlátozottakat szállító járm vek részére
fenntartott várakozóhelyet kiegészít tábla (115. ábra) vagy külön jelz tábla (115/a. ábra) jelezheti;

115. ábra

115/a. ábra

18. § (1) Az útburkolati jelek:
(7) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában szerepl kiegészít tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjárm vei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is
alkalmazható.

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 közleked mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
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40. § (1) Járm vel megállni - ha közúti jelzésb l vagy a (2)-(5) bekezdés
rendelkezéséb l más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást
irányjelzéssel jelezni kell.
(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illet leg az t szállító járm vezet je) járm vével és a
betegszállító gépjárm a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelz tábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.
((8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha
b) a járm a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a járm tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.)

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszer en alkalmazni kell a várakozásra is.
(3) A mozgáskorlátozott személy (illet leg az t szállító járm vezet je) járm vével és a betegszállító gépjárm olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelz tábla (61. ábra)

61. ábra
tiltja. Korlátozott várakozási övezetben, és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy
az t szállító járm vezet je a járm vével és - az (5) bekezdésben foglaltak szerint, [(5) Ha az (1)
bekezdés b) pontjában említett jelz tábla alatt elhelyezett kiegészít tábla id tartamot jelöl meg, a
jelz tábla csak a megjelölt id tartamot meghaladó várakozást tiltja.] tárcsa használatával egy óra
id tartamig - a betegszállító gépjárm a várakozást ellen rz órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellen rz óra vagy jegykiadó automata m ködtetése
nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése][ (6) Az
(1) bekezdés b) pontjában említett jelz tábla alatt kiegészít tábla utalhat arra, hogy a várakozás
kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészít tábla feltünteti azt az id szakot
és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c. ábra).

61/c. ábra
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Ilyen helyen az áruszállító járm a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más
járm - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezet a járm nél marad és áruszállító járm érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehet vé teszi.] azonban e járm vekre is irányadó.

59. § (1) A rend rhatóság - az üzemben tartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthatja azt a járm vet, amely:
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott jelz táblával (115. és 115/a. ábra) vagy
útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.

Amennyiben kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésére
a lap alján található elérhet ségek bármelyikén!
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