
14. § (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák: 

d) „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 

esőzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a 

megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla 

jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott időszakra vagy bizonyos 

járműkategóriákra vonatkozik; 

 
z/1. ,,Korlátozott sebességű övezet'' (53/a. ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy a ,,Korlátozott 

sebességű övezet vége'' (53/b. ábra) jelzőtábláig az úton a táblán megjelöltnél nagyobb 

sebességgel haladni tilos. 

 
26. § (1) Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a 

következő sebességgel szabad közlekedni: 

a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget 

meg nem haladó gépkocsival 

aa) autópályán 130 km/óra, 

ab) autóúton 110 km/óra, 

ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra, 

ad) lakott területen 50 km/óra, 

a/1. a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő autóbusszal 

– autópályán 100 km/óra, 

– lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra, 

– lakott területen 50 km/óra, 

b) egyéb gépjárművel – kivéve teherszállításra kialakított motoros triciklit –, valamint 

gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel 

autópályán 80 km/óra, 

lakott területen kívül egyéb úton 70 km/óra, 

lakott területen 50 km/óra, 

c) villamossal 50 km/óra, 

d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, 

segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra, 

da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel 

és utast nem szállít 50 km/óra, 



db) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem 

visel 40 km/óra, 

d/1. hólánccal felszerelt gépjárművel 50 km/óra, 

d/2. a kerékpárúton közlekedő járművel 30 km/óra, 

d/3. a gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel 20 km/óra, 

e) mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló 

járműszerelvénnyel 40 km/óra, 

f) lassú járművel, valamint lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel 25 

km/óra, 

g) olyan járművel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek 20 

km/óra, 

h) pótkocsinak nem minősülő fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari 

munkagépet) vontató mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel 15 km/óra. 

(2) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla 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 jelzőtáblán 

megjelölt sebességgel szabad közlekedni. 

 

39/A. § (2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad 

közlekedni. 


