
13. § (1) Az utasítást adó jelzőtáblák: 

g)„Gyalogút” (26/b ábra); a tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére 

szolgál; jármű közlekedése a gyalogúton tilos; 

 
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) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra); a gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekű kerékpár 

közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el 

(26/e. ábra), a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet; 

 
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. 



 
 

 

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

 

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

irányból tilos behajtani; 

 
z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az 

irányból behajtani tilos. 

 
 


