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14. § A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák
(1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák:
a) „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben
jobbra bekanyarodni tilos;

27. ábra

b) „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben
megfordulni és balra bekanyarodni tilos;

28. ábra

c) „Megfordulni tilos” (29. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos;

29. ábra

d)64„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;

30. ábra
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A 14. § (1) bekezdése d) pontjának 30. ábráját a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése
állapította meg, szövege a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
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e)65 „Legkisebb követési távolság” (31. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a járműveknek
egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük tilos; ha a táblán
tehergépkocsik jelképe van, a tilalom az egymást követő járművek közül csak a 3500 kg-ot
meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a
mezőgazdasági vontatókra és a lassú járművekre vonatkozik;

31. ábra

f) „Előzni tilos” (32. ábra); 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;

32. ábra

g)66„Tehergépkocsival előzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500
kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, valamint
vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel, valamint az ezen járművekből és
pótkocsiból álló járműszerelvényekkel előzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekű
motorkerékpár, kétkerekű segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erővel vont
jármű és kézikocsi előzésére, továbbá az úttest közepén levő vágányon haladó villamos
előzésére; ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik (33/a ábra), az előzés tilalma csak az ezt
az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira, vontatóra,
mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre vonatkozik;

33. ábra

33/a ábra

h) „Kötelező megállás” (34. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblával megjelölt helyen megállás
nélkül továbbhaladni tilos; a táblán levő felirat a megállási kötelezettség indokát tünteti fel;
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A 14. § (1) bekezdés e) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított
szöveg.
66
A 14. § (1) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM- BM együttes rendelet 6. §-ának (2) bekezdése iktatta be,
szövege a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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34. ábra

i) „Szélességkorlátozás” (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél – a
rakományával együtt – szélesebb járművel közlekedni tilos;

35. ábra

j) „Magasságkorlátozás” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél –
rakományával együtt – magasabb járművel közlekedni tilos;

36. ábra

k) „Hosszúságkorlátozás” (37. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél –
rakományával együtt – hosszabb járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos;

37. ábra

l)67 „Súlykorlátozás” (38. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb
össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos;

38. ábra
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A 14. § (1) bekezdésének l) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 39. §-ának (2) bekezdése szerint
módosított szöveg.
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m) „Tengelyterhelés-korlátozás” (39. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan járművel
közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése – bármelyik tengelyén – a táblán megjelöltnél
nagyobb;

39. ábra

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

40. ábra

o) „Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” (41. ábra);
a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjárművel – kivéve a kétkerekű motorkerékpárt –, valamint
mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;

41. ábra

p) „Motorkerékpárral behajtani tilos” (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekű
motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos;

42. ábra

q)68„Autóbusszal behajtani tilos” (42/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbusszal –
kivéve a menetrend szerint közlekedő autóbuszt – behajtani tilos;
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A 14. § (1) bekezdésének új q) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti q)–v) pont megjelölését r)–w) pontra változtatta.
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42/a ábra

r)69 „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra
tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit –, valamint vontatóval, mezőgazdasági
vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak
az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművel tilos behajtani;

43. ábra

44. ábra

s)70 „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” (45. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra
mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;

45. ábra

t)71 „Járműszerelvénnyel behajtani tilos” (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra
járműszerelvénnyel – kivéve a vonójárműből és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló
járműszerelvényt – behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (47 . ábra), csak olyan
járműszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett
legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja;

46. ábra

69

47. ábra

A 14. § (1) bekezdése eredeti q) pontjának jelölését r) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése, szövege a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
70
A 14. § (1) bekezdése eredeti r) pontjának jelölését s) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése.
71
A 14. § (1) bekezdése eredeti s) pontjának jelölését t) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése, a t) pont e módosító rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
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u)72„Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);

48. ábra

v)73 „Kerékpárral behajtani tilos” (49. ábra);

49. ábra

w)74„Kézikocsival bemenni tilos” (50. ábra);

50. ábra

x) „Állati erővel vont járművel behajtani tilos” (51. ábra);

51. ábra

y)75 „Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos” (52. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az
útra veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos;
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A 14. § (1) bekezdése eredeti t) pontjának jelölését u) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése.
73
A 14. § (1) bekezdése eredeti u) pontjának jelölését v) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése.
74
A 14. § (1) bekezdése eredeti v) pontjának jelölését w) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2)
bekezdése.
75
A 14. § (1) bekezdésének y) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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52. ábra

y/1–y/2)76
z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az
irányból behajtani tilos.

53. ábra

z/1)77„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.

53/a ábra

53/b ábra

z/2)78„Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” (53/c ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy a
„Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d ábra) jelzőtábláig az úton a táblán
megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival,
vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos.

53/c ábra
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53/d ábra

A 14. § (1) bekezdésének y/1–y/2) pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be,
hatályon kívül helyezte a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése.
77
A 14. § (1) bekezdés z/1) pontját a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.
78
A 14. § (1) bekezdésének z/2) pontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.
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z/3)79„Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e ábra); a jelzőtábla azt jelzi, hogy a
„Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” (53/f ábra) jelzőtábláig az úton (övezetben) a
gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítő jelzőtábla jelzi (53/g ábra) azon
környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett –
matrica színét, amellyel rendelkező gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási
tilalom alól az út kezelője felmentést adhat. A kiegészítő jelzőtáblán „Kivéve engedéllyel”
felirat is elhelyezhető.

53/e ábra

53/f ábra

53/g ábra

(2) Ha a jelzőtáblán az (1) bekezdés o)–x) pontjában említett táblák jelképei közül több van
feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi járművel tilos behajtani (54., 55. ábra).

54. ábra

55. ábra

(3)80 Ha az (1) bekezdés n)–y) és z/2) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő
táblán „Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti
célja a táblával megjelölt úton vagy övezetben van.
(4)81 Ha az (1) bekezdés o)–x) és z/2) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő
táblán „Kivéve áruszállítás” felirat van, áruszállítást végző járművel a tilalom ellenére be szabad
hajtani, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton vagy övezetben van.
(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtábla hatálya arra az útkereszteződésre terjed
ki, amelyik előtt azt elhelyezték.
(6)82 Az (1) bekezdés c)–g) pontjában említett jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a
következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla
ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzőtábla a tilalmat előbb
feloldja. A vasúti átjáró előtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelző táblával együtt
elhelyezett, az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzőtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart.
(7) A „Sebességkorlátozás vége” jelzőtábla (56. ábra) az (1) bekezdés d) pontjában említett
tábla, az „Előzési tilalom vége” jelzőtábla (57. ábra) az (1) bekezdés f) pontjában említett tábla, a
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A 14. § (1) bekezdés z/3) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.
A 14. § (3) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
81
A 14. § (4) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
82
A 14. § (6) bekezdése a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
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„Tehergépkocsira vonatkozó előzési tilalom vége” jelzőtábla (58. ábra) az (1) bekezdés g)
pontjában említett tábla, a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtábla (59. ábra)
pedig az (1) bekezdés c)–g) pontjában említett valamennyi tábla hatályát feloldja.

56. ábra

57. ábra

58. ábra

59. ábra

(8)83 Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt
helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.
(9)84 Ha az (1) bekezdés a)–d), f)–g), z/1), z/2) és z/3) pontjában említett jelzőtábla alatt
elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.
(10)85 Ha az (1) bekezdés n)–y) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla
időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn; azzal a járművel, amellyel a nem
tiltott időszakban az útra behajtottak, a tiltott időszak kezdetéig az utat el kell hagyni.
(11)86 Ha a „Kivéve célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállítás” feliratú kiegészítő tábla időszakot
is megjelöl, az útra célforgalomban is csak ebben az időszakban szabad behajtani és azt a megjelölt
időszak végéig el kell hagyni.
(12)87 Az (1) bekezdés n)–t) és z/2) pontjában említett jelzőtáblánál a köztisztasági és
közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a
tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat
elvégzése után az utat minden járműnek haladéktalanul el kell hagyni.
(13)88 Az (1) bekezdés n)–p), t) és u) pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy
(illetőleg az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító gépjármű a tilalom ellenére behajthat, ha úti
célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen
esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(13a)89 Az (1) bekezdés o) pontjában, r) pont 43. ábrájában, s) és t) pontjában, továbbá a (2)
bekezdésben meghatározott jelzőtáblánál a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági
erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője –
mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés
helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot
meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy- és
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
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A 14. § új (8) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg
az eredeti (8) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta.
84
A 14. § (9) bekezdése a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
85
A 14. § eredeti (8) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet
6. § (5) bekezdése.
86
A 14. § (11) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (7) bekezdése iktatta a szövegbe.
87
A 14. § (12) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 289/2009. (XII. 18.)
Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
88
A 14. § (13) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (7) bekezdése iktatta be, szövegét újonnan az 59/2004.
(III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a állapította meg.
89
A 14. § (13a) bekezdését a 137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.
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(14)90 Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve
taxi”, vagy „Kivéve … (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra
engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati
erővel vont járművel szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett
területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes
személy és jogi személy részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út
kezelője felmentést adhat.
(15)91 Ha az (1) bekezdés a), b), n) és z) pontjában említett jelzőtábla alatt az 59/a ábra szerinti
kiegészítő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra van, a jelzőtáblával jelzett tilalom a
menetrend szerint közlekedő autóbuszra és/vagy kerékpárra nem vonatkozik.

59/a ábra

(16)92 Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát (53/c ábra) a „Lakott terület kezdete” (131–
131/c ábra) jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

90

A 14. § (14) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM e. r. 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 289/2009. (XII. 18.)
Korm. rendelet 6. § (8) bekezdésével megállapított, az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított
szöveg.
91
A 14. § (15) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.
92
A 14. § (16) bekezdését a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése iktatta be.

