A közúti jelzőtáblák
A közúti jelzőtáblák értelemszerűen nemcsak a járművezetők, hanem a forgalom minden résztvevője
részére adnak jelzést.
A jelzőtábla alatti kiegészítő tábla útmutatást adhat a jelzőtábla jelentésének értelmezésére.
A jelzőtáblákat általában az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a
bal oldalon, illetve az úttest felett megismételhetik. Ha a forgalmi sáv felett van, akkor a tábla jelzése
arra a sávra vonatkozik.
A közúti jelzőtáblák a következők
—veszélyt jelzők,
—az elsőbbséget szabályozók,
—az utasítást adók,
—a tilalmat, illetve korlátozást jelzők,
—irányító és a tájékoztatást adók.

Veszélyt jelző táblák
Alakjuk – kevés kivételtől eltekintve – egyenlő oldalú, csúcsával felfelé néző, piros szegélyű
háromszög. A veszély jellegére a táblán levő jelkép utal. A táblával jelölt veszélyes helyek
megközelítése a vezetőtől fokozott figyelmet kíván.
Célszerű a jármű sebességét még a veszélyes hely elérése előtt a megfelelő mértékben csökkenteni.
A veszélyt jelző tábla és a veszély helye között a távolság:
—Lakott területen 50-100 méter.
—Lakott területen kívül 150-250 méter.
—Autópályán 250-500 méter.
Ha ennél közelebb van a jelzőtábla a veszélyes helyhez, akkor az alatta elhelyezett kiegészítő tábla
jelöli a rövidebb távolságot.
Elhelyezhető a jelzőtábla alatt olyan kiegészítő tábla is, amelyen két felfelé mutató nyíl között levő
szám jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon áll fenn.
Veszélyes
útkanyarulat balra

Veszélyes
útkanyarulat
jobbra

Egymás utáni
veszélyes
útkanyarulatok
A tábla azt jelzi, hogy az
úton egymás után két vagy
több veszélyes útkanyarulat
van. A tábla az első
útkanyarulat irányát is jelzi.

Útszűkület
A tábla azt jelzi, hogy
az úttesten levő
forgalmi sávok
szélessége lényegesen
csökken.

Szembejövő
forgalom
A tábla azt jelzi, hogy
az úton kétirányú
forgalom van.

Forgalomirányító
fényjelző készülék
Az úton járművek
forgalmát irányító
fényjelző készülék
van.

Veszélyes lejtő

Veszélyes emelkedő

A tábla azt jelzi, hogy az
úton jelentősebb lejtő van.
A
lejtés
százalékos
mértéke a táblán fel van
tüntetve.

A tábla azt jelzi, hogy az
úton jelentősebb
emelkedő van. Az
emelkedés százalékos
mértéke a táblán fel van
tüntetve.

Rakpart vagy
meredek part

Kompátkelés vagy
nyitható híd

Bukkanó

Egyenetlen úttest

Az úton a domborzati
viszonyok miatt a kilátás
korlátozott.

Az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest
rosszabb állapotban van.

Csúszós úttest

Kavicsfelverődés

Kőomlás

Úton folyó munkák

Az úttest erősen
csúszóssá válhat.

Az úton a járművek
kerekei
kavicsfelverődést
idézhetnek elő.

Az
úttestre
nagyobb
kövek kerülhetnek.

Az úttesten vagy annak
közvetlen közelében
útjavítási, karbantartási
vagy egyéb hasonló
munkálat folyik.

Mélyrepülés

Oldalszél

Gyalogosátkelés

Gyermekek

Az út felett alacsonyan
szálló repülőgép tűnhet
fel.

Az úton gyakori az
erős, oldalirányú szél.

Az úttesten útburkolati
jellel kijelölt gyalogos
átkelőhely következik.

A gyermekeknek az
úttestre való lépésével
fokozottan számolni
kell.

Állatok

Egyenrangú utak
kereszteződése

Útkereszteződés
alárendelt úttal

Sorompó nélküli
vasúti átjáró

Az úton olyan
útkereszteződés van,
amelyben a jobbról
érkező járműnek van
elsőbbsége.

Az
úton
olyan
útkereszteződés
van,
amelyben
a
járműnek
elsőbbsége van a keresztező
úton
érkező
járművel
szemben. A jelzőtábla azt is
jelzi, hogy az alárendelt út
melyik irányból torkollik az
elsőbbséggel
rendelkező
útba.

Az úton olyan vasúti
átjáró van, amelynél
teljes vagy félsorompó
felszerelve nincs.

Villamos

Egyéb veszély

Az utat villamospálya
keresztezi. A jelzőtábla
minden olyan egyenrangú

Ha az úton az eddig felsorolt
jelzőtáblákkal nem jelezhető
veszély van, a veszély fajtáját a

Gyalogosok
Az úttesten fokozottan
kell számolni

Az út közvetlenül a
vízparton vagy szakadék
mellett vezet.

Az úttesten háziállatok
vagy szabadon élő
állatok megjelenésével
fokozottan számolni
kell.

Sorompóval
biztosított vasúti
átjáró

Az úton teljes, vagy
félsorompóval
biztosított vasúti átjáró
van.

útkereszteződés előtt
megtalálható, ahol a balról
jövő villamos részére
elsőbbséget kell adni,
továbbá ha a villamospálya
az egyenesen haladó utat
keresztezi, vagy ha azt
megközelíti.

jelzőtábla
alatt elhelyezett
kiegészítő tábla tünteti fel. Ilyen
tábla jelzi, hogy az úttesten
hosszanti vályúk alakultak ki,
de ilyen tábla jelzi az utat
keresztező vasúti pályát is, ha
vasúti jármű áthaladását jelzőőr
biztosítja.

gyalogosok közlekedéssel.

Kerékpárosok
Az úttesten fokozottan
kell számolni
kerékpárosok közlekedésével.

Útzár
A tábla azt jelzi, hogy
az utat a rendőrség
útzár telepítésével
lezárta.

Vasúti átjáró kezdete

Vasúti átjárót
előjelző táblák

Ezek a jelzőtáblák minden
vasúti átjáró előtt megtalálhatók, közvetlenül a vasúti
átjáró előtt. A táblákat
függőlegesen
ill.
vízszintesen is elhelyezhetik.

A három előjelző tábla azt jelzi,
hogy a jármű vezetője vasúti
átjáróhoz közeledik. A három
jelzőtábla a vasúti átjáró közötti
útszakaszt három egyenlő
részre osztja. Ezek az előjelző
táblák nincsenek minden vasúti
átjáró előtt elhelyezve. A vasúti
átjáróhoz közeledve először a
veszélyt jelző tábla alatt
elhelyezett háromsávos, ezt
követően kétsávos, majd az
egysávos táblával találkozunk.

Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
Főútvonal
A jelzőtáblával
megjelölt útszakaszon
haladó járműnek az útkereszteződésben
áthaladási elsőbbsége
van.

Ha a főútvonal
vonalvezetése az
útkereszteződésbe
n az egyenes
iránytól eltér, az
eltérés irányát a
jelzőtábla alatt
elhelyezett
kiegészítő táblán
vastag vonal jelzi.
ÁLLJ! Elsőbbségadás Elsőbbségadás kötelező
kötelező

Főútvonal vége
A főútvonal végét a
Főútvonal
vége
jelzőtábla jelzi.
E jelzőtábla után a
vezetőnek különösen
figyelnie kell, mert
az út és az elsőbbségi
viszonyok megváltozhatnak.
Főútvonal vége
jelzőtábla következik 100 m-re.

ÁLLJ! Elsőbbségadás
kötelező! jelzőtábla
következik 100 m

Elsőbbségadás kötelező
jelzőtábla következik
100 m múlva.

múlva.

A szembejövő forgalom elsőbbsége

Elsőbbség a szembejövő forgalommal
szemben

Utasítást adó jelzőtáblák
Alakjuk és színük egységes. A kék alapszínű kör alakú jelzőtáblák a következő
utasításokat tartalmazhatják:
Kötelező haladási
irány
Ez a tábla azt jelzi,
hogy az
útkereszteződésben a
táblán levő nyíl által
jelzett irányban kell
továbbhaladni.

Kötelező legkisebb
sebesség
A tábla azt jelzi, hogy az úton
legalább a megjelölt sebességgel kell haladni, kivéve, ha ez
a sebesség az út, a forgalmi, az
időjárási vagy a látási viszonyok miatt a személy- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetné. A jelzőtábla
behajtási tilalmat jelent azon
járműveknek, amelyek nem
képesek ezen sebesség
elérésére.

Kerékpárút
Ez a tábla azt jelzi, hogy a
kétkerekű kerékpárok csak a
kerékpárúton közlekedhetnek.
A kétkerekű segédmotoros kerékpár és a segédmotoros rokkantkocsi, lakott területen

Körforgalom
A tábla olyan utat jelez, amelyen úgy kell haladni,
hogy az út által közbezárt terület a vezetőtől balra
essék. Ha ezt a jelzőtáblát az Elsőbbségadás
kötelező, vagy az ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező
táblával együtt helyezték el, akkor a
körforgalomba belépéskor elsőbbséget kell adni a
már ott haladóknak. A körforgalomban haladó
járműveknek tehát elsőbbségük van a
körforgalomba belépő járművekkel szemben.

Kötelező legkisebb
sebesség vége
E jelzőtábla oldja fel
az említett jelzőtábla
hatályát.

Kerékpárút vége
A tábla az ilyen út
végét jelzi.

Kikerülés irány
A tábla azt jelzi, hogy a
táblát – illetőleg azt az
akadályt, vagy egyéb
tárgyat, amelyen a táblát
elhelyezték – a táblán levő
nyíl által jelzett irányba
kell kikerülni.

kívül – legfeljebb 20 km/óra
sebességgel – igénybe veheti
ezt az utat, ha jelzőtábla nem
tiltja. Más jármű közlekedése a
kerékpárúton tilos.

Gyalogút
A tábla olyan önálló
utat jelez, amely a
gyalogosok közlekedésére szolgál. Jármű
közlekedése a
gyalogúton tilos!

Gyalogút vége
A gyalogút végét a
jelzőtábla jelzi.

A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák
A tilalmi jelzőtáblák kör alakú, piros szegélyű, illetve piros alapszínű jelzések. Ebbe a csoportba
tartoznak az egyes tilalmat feloldó, ugyancsak kör alakú, fehér alapszínű, fekete átlós jelzőtáblák is.
A tilalmi jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződésig tart, kivéve, ha a
kiegészítő táblán ennél rövidebb távolságot jelölnek meg. A tilalmi táblák hatályát feloldó táblával,
vagy egy ellenkező értelmű táblával is megszüntethetik.
Jobbra
bekanyarodni tilos
A tábla azt jelzi, hogy
az útkereszteződésben
jobbra bekanyarodni
tilos.

Balra bekanyarodni
tilos
Az útkereszteződésben
megfordulni és balra bekanyarodni tilos!

Megfordulni tilos
A tábla azt jelzi, hogy
az úton megfordulni
tilos.

Sebességkorlátozás
Az úton a táblán
megjelöltnél nagyobb
sebességgel haladni
tilos!

Kötelező megállás
Az e táblával megjelölt
helyen megállás nélkül
továbbhaladni tilos!

Legkisebb követési
távolság
Az úton a
járműveknek egymást
a táblán megjelöltnél
kisebb távolságban
követniük tilos!

Előzni tilos
A tábla azt jelzi, hogy az úton
előzni tilos. Ez a tilalom nem
vonatkozik kétkerekű motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak, valamint
állati erővel vont járműnek és
kézikocsinak gépjárművel való
előzésére, továbbá az úttest
közepén levő vágányon haladó
villamos előzésére.

Szélességkorlátozás
Az úton a táblán
megjelöltnél szélesebb
járművel közlekedni
tilos!

Magasságkorlátozás
Az úton a táblán
megjelöltnél
magasabb járművel
közlekedni tilos!

Motorkerékpárral
behajtani tilos
Az útra kétkerekű motorkerékpárral,
oldalkocsis motorkerékpárral és motoros
triciklivel behajtani
tilos!

Hosszúságkorlátozás
Az úton a táblán
megjelöltnél hosszabb
járművel közlekedni
tilos!

Súlykorlátozás
A megengedettnél
nagyobb össztömegű
járművel behajtani
tilos!

Kerékpárral behajtani
tilos
A tilalmi tábla ellenére
az adott útszakaszra
kerékpárt vagy
segédmotoros kerékpárt
be szabad tolni.

Mindkét irányból
behajtani tilos

Kézikocsival
bemenni tilos
A tábla azt jelzi, hogy
az útra kézikocsit
betolni tilos!

Állati erővel vont
járművel behajtani
tilos
E jelzőtábla a be nem
fogott állatok behajtását
vagy belovaglását nem
tiltja.

A tábla azt jelzi, hogy az
útra mindkét irányból
tilos a behajtás. A
kétkerekű segédmotoros
kerékpár és a kétkerekű
motorkerékpár betolását
nem tiltja.

Gépjárművel,
mezőgazdasági
vontatóval és lassú
járművel behajtani
tilos
Kétkerekű
motorkerékpárral
azonban be lehet
hajtani!

Segédmotoros
kerékpárral behajtani
tilos
A tilalmi tábla ellenére
az adott útszakaszra
kerékpárt vagy
segédmotoros kerékpárt
be szabad tolni.

Behajtani tilos
Az egyirányú forgalmú útra ebből
az irányból behajtani tilos! Ez a
jelzőtábla az útszakaszra a
kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű
motorkerékpár betolását nem
tiltja. Ezeket a járműveket csak az
úttest jobb szélén szabad tolni!

Ha a jelzőtáblán az
említett táblák jelképei
közül több van
feltüntetve, az útra a
jelképekkel jelzett
valamennyi járművel
tilos behajtani!

A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák hatályát feloldó jelzőtáblák
Sebességkorlátozás
vége

Előzési tilalom vége

Mozgó járművekre
vonatkozó tilalomnak
vége
Ez a jelzőtábla a következő
táblákat oldja fel:
—Sebességkorlátozás
—Előzni tilos
—Az úton megfordulni tilos
—Legkisebb
követési
távolság

Ha a
Sebességkorlátozás
jelzőtáblát a Lakott
terület kezdete
jelzőtáblával együtt
helyezték el,
a sebességkorlátozás hatálya a
teljes lakott területre kiterjed. Ez
a
korlátozás
csak
személygépkocsikra vonatkozik!
Ha az említett jelzőtáblák alatt

kiegészítő
jelzőtábla
van
elhelyezve, és ez a tábla
időszakot jelöl meg, a tilalom
csak ebben az időszakban áll
fenn.

Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák
Megállni tilos

Várakozni tilos

A tábla azt jelzi, hogy –
a forgalmi vagy műszaki
okból szükséges
megállást kivéve –
megállni tilos!

A jelzőtábla nem tiltja a
legfeljebb öt percig történő
egy helyben tartózkodást,
azaz a megállást.

Korlátozott
várakozási övezet

Korlátozott várakozási
övezet vége

A fenti két jelzőtábla az úttesten való
megállást, illetve várakozást tiltja. Ha
ezt a tilalmat az útpadkára, a
leállósávra is ki akarják terjeszteni, ezt
a megfelelő kiegészítő tábla jelzi.

Irányító és tájékoztató jelzőtáblák
a) Irányító jelzőtáblák

Mellékúti veszély,
tilalom vagy
korlátozás
előrejelzése

A tábla azt jelzi,
hogy az útkereszteződés előtt, a továbbhaladási
iránytól függően
melyik forgalmi
sávba kell besorolni.

A tábla
azt jelzi, hogy az útkereszteződés előtt,
a továbbhaladási
iránytól függően
melyik forgalmi
sávba kell besorolni.

Terelőút
Lassú járműveknek

szánt sáv

Lakott terület
kezdete

Lakott terület
vége
Útirány a helyi
objektumhoz

Az útirány
előrejelzése
körforgalomban

Útirányt
előrejelző tábla

Zsákútca

b) Tájékoztató jelzőtáblák

Az úttestet a
táblánál útburkolati
jellel kijelölt gyalogos-átkelőhely
keresztezi. Tehát a
jelzőtábla
útburkolati jellel
együtt van
elhelyezve.

Korház
A táblák olyan
utat
jelölnek,

amelyen
a
járműforgalom
csak az előírt
irányban
közlekedhet.
Természetesen az
utca másik végén
a Behajtani tilos
jelzőtábla
van
elhelyezve.
Figyelem,
az
úttest a teljes
szélességében
menetirány
szerinti
jobb
oldalnak számít!
Az
egyirányú
forgalmú
úton
tilos megfordulni,
a
forgalommal
szemben haladni,
és tartósan tolatni.

Gyalogos felüljáró

Ahol ilyen létesítmény
van, ott a gyalogosok
közlekedése az úttesten
tilos.

Taxiállomás

Gyalogos aluljáró

A
jelzőtáblák a
járművek kijelölt
várakozóhelyét
jelzik. A tábla alatt
elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a
várakozóhelyen az
elhelyezkedés
módját (pl. a jobb
oldali kerekekkel a
járdára fel kell állni).

Autóbuszmegálló

Villamosmegálló

Lakó-pihenő
övezet

Lakó-pihenő
övezet vége

Gyalogos övezet

Kolostor

Sípálya

Lakó-pihenő
övezet vége

c Turisztikai tájékoztató jelzőtáblák

Templom

Emlékmű

A Rendőr jelzései

Figyelem állj

Növelje a
sebességet

Állj

Állj

Csökkentse a sebességet

Állj

Állj éjszaka

Fényjelzések

