KRESZ - A közúti közlekedés szabályai

57. § Elromlott jármű vontatása
(1) Elromlott jármű vontatása során – a 26. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt rendelkezés
megtartásán túlmenően – fokozott óvatossággal, lehetőleg kis forgalmú úton és időszakban kell
közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott járművet vontató járművel a legközelebbi
lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.
(2) Elromlott gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet vontatni olyan járművel
szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyának a felét; ha azonban az
üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan járművet szabad használni, amelynek
tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyát.
(3) Kétkerekű motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen
járművel más járművet vontatni tilos.
(4) Olyan járművet, amelynek kormányszerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni.
Emelve vontatásnál a vontatott járművet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki
ne lenghessen. Járművet emelve úgy vontatni, hogy a kormányzott kerekein gördüljön, csak abban
az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelően rögzítették.
(5) A vontatott járművet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a 4. §-ban foglalt
rendelkezéseknek. Vontatott járművön – a vezetőn kívül – személyt szállítani tilos; az emelve
vontatott járművön még vezető sem utazhat.
(6) A vontatórudat, illetőleg a vontatókötelet a járműveken úgy kell rögzíteni, hogy az le ne
szakadhasson. A vontatórúdnak, illetőleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két
jármű kanyarodás közben össze ne érhessen; nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármű.
Ha a vontatórúd, illetőleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltűnő módon (pl.
zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.
(7)352 Olyan járművet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett
legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak – a húzó- és nyomóerők felvételére
egyaránt alkalmas – merev vontatórúddal szabad vontatni.
(8) A vontatott jármű féklámpáját és irányjelző berendezését – kivéve ha a járművet emelve
vontatják – működtetni kell, továbbá – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – a vontatott
járművet is ki kell világítani.
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Az 57. § (7) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

