JOGI MOZAIK

KRESZ MEMO

MINDEN, AMIT A VÁRAKOZÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES

MEGÁLLÁS: JÁRMŰVEL A BE- ÉS A KISZÁLLÁSHOZ, VAGY A FOLYAMATOS FEL- ÉS
LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES IDEIG, ILLETŐLEG – HA A VEZETŐ A JÁRMŰNÉL MARAD
– EGYÉB OKBÓL LEGFELJEBB 5 PERCIG TÖRTÉNŐ EGY HELYBEN TARTÓZKODÁS.
VÁRAKOZÁS: JÁRMŰVEL A MEGÁLLÁSNÁL HOSSZABB IDEIG TÖRTÉNŐ EGY HELYBEN TARTÓZKODÁS.
A KRESZ 40. § -a tartalmazza a megállási tilalmakat, melyeket értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is.
Ezen túlmenően tilos várakozni az
alábbi esetekben, melyek mellett
jelezzük a szabálysértési bírságok
összegét (helyszíni bírság/szabálysértési bírság):
• a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén
(10.000.- /20.000.- Ft);
• lakott területen kívül főútvonal
úttestjén (10.000.- /20.000.- Ft);
• ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az
onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni jogosult
hozzájárulása nélkül – akadályozza (nincs fix összegű bírság
hozzárendelve, az általános szabályok szerint bírálandó el, azaz
helyszíni bírság 5.000.- forinttól
50.000,- forintig, szabálysértési pénzbírság 5.000.-forinttól
150.000.- forintig);
• ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja; (nincs fix összegű bírság
hozzárendelve, az általános sza-

bályok szerint bírálandó el, azaz
helyszíni bírság 5.000.- forinttól
50.000,- forintig, szabálysértési pénzbírság 5.000.- forinttól
150.000.- forintig);
• az úttesten ott, ahol a járdán a
megállás megengedett (10.000./20.000.- Ft);
A KRESZ 40-41. §-ának, valamint
más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy
korlátozás megszegése esetén a
közterület-felügyelő is szabhat ki
helyszíni bírságot.
A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű
olyan helyen is várakozhat, ahol a
várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja.
Korlátozott várakozási övezetben és
várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító
jármű vezetője a járművével és – az
(5) bekezdésben foglaltak szerint,
tárcsa használatával egy óra időtartamig – a betegszállító gépjármű a
várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata
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működtetése nélkül is várakozhat. A
kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó.
Várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14
óra között – ha pedig jelzőtábla [17. §
(1) bek. e) pont] ettől eltérő időszakot
jelöl meg, ebben az időszakban – csak
az óra működtetésével és legfeljebb
az órával jelzett időtartamig szabad
várakozni. Lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe
hozni tilos.
Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged [17. § (1) bek.
e) pont], a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege
mögött – elhelyezett tárcsán jelezni
kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.
A járművet őrizetlenül hagyni abban
az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.
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