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15. § Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák
(1) A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák:
a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy műszaki okból
szükséges megállást kivéve – megállni, valamint várakozni tilos;

60. ábra

b) „Várakozni tilos” (61. ábra); a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos, a jelzőtábla alatt
elhelyezett kiegészítő táblán levő felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a járművek
meghatározott körére nem terjed ki;

61. ábra

c)93 „Korlátozott várakozási övezet” (61/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton „Korlátozott
várakozási övezet vége” (61/b ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra szerinti
kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett.

61/a ábra

61/b ábra

(2)94 Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák hatálya a táblánál kezdődik és a
következő útkereszteződésig tart, kivéve
a) ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,
b) ha ellenkező értelmű jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja,
c) a (3) bekezdésben említett esetet.
(3) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt – a tábla síkjára merőlegesen – elhelyezett
kiegészítő táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdődően vagy a tábláig áll fenn (
93
A 15. § (1) bekezdésének c) pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta be a
rendeletbe.
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A 15. § (2) bekezdésének bevezető része a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.
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a nyíl iránya a korlátozás alá eső terület felé mutat, (62. ábra), illetőleg a tábla előtt és után
egyaránt fennáll (63. ábra).

62. ábra

63. ábra

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl
meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.
(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla
időtartamot jelöl meg, a jelzőtábla csak a megjelölt időtartamot meghaladó várakozást tiltja.
(6)95 Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a
várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az
időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c ábra96). Ilyen helyen az áruszállító jármű
a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármű – akár 5 percnél hosszabb
ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító jármű érkezésekor annak a
rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.

61/c ábra

(7)97 Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a ábra) az
útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal.

63/a ábra

(8)98 Az (1) bekezdés c) pontjában említett "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtábla a 14. § (14)
bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható. Ebben az
esetben a várakozás feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadók.
(9)99 Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla
(63/b ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.
A 15. § (6) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 7. §-a iktatta be.
Az ábra számozása a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése alapján került megállapításra.
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A 15. § (7) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 72/1994. (V. 10.)
Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
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A 15. § (8) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be.
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A 15. § (9) bekezdését a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.
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63/b ábra

(10)100 A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzőtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1)
bekezdés c) pontjában említett jelzőtábla (61/a ábra) alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/c ábra)
azt jelzi, hogy a jelzőtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegő járművet
kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.

63/c ábra
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A 15. § (10) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

