KRESZ - A közúti közlekedés szabályai

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK
az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez419
Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:

a) „Elsősegélyhely” (1. ábra)
b) „Kórház” (2. ábra)
1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra

10. ábra

11. ábra

12. ábra

13. ábra

14. ábra

15. ábra

16. ábra

17. ábra

c) „Műszaki segélyhely” (3. ábra)
d) „Távbeszélő-állomás” (4. ábra)
e) „Üzemanyagtöltő állomás”
(5. ábra)
f) „Idegenforgalmi tájékoztatás”
(6. és 7. ábra)
g) „Rendőrség” (8. ábra)
h) „Étterem” (9. ábra)
i) „Büfé” (10. ábra)
j) „Iható víz” (11. ábra)

k) „Nyilvános illemhely” (12. ábra)
l) „Szálloda, motel” (13. ábra)
m) „Bérelhető faház” (14. ábra)

n) „Táborozásra, illetőleg
lakókocsik részére kijelölt hely”
(15–17. ábra)

419

A rendelet 2. számú Függelékét a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 40. §-a iktatta be a rendeletbe.

KRESZ - A közúti közlekedés szabályai

o) „Múzeum” (18. ábra)
p) „Műemlék épület” (19. ábra)
q) „Műemlék templom” (20. ábra)
18. ábra

19. ábra

20. ábra

20/a. ábra

20/a/1. ábra

21. ábra

22. ábra

23. ábra

24. ábra

25. ábra

26. ábra

27. ábra

28. ábra

29. ábra

30. ábra

31. ábra

32. ábra

33. ábra

q/1.420„Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely
(20/a. és 20/a/1. ábra)
r) „Műemlék vár, várrom”
(21. ábra)
s) „Vasútállomás” (22. ábra)
sz) „Hajóállomás” (23. ábra)
t) „Repülőtér” (24. ábra)
u) „Komp vagy nyitható híd”
(25. ábra)
v) „Parkolj és utazz” (26. ábra)
w) „Arborétum, nemzeti park”
(27. ábra)
x) „Jelzett turistaút; erdei
tornapálya” (28. ábra)
y) „Sípálya” (29. ábra)
z) „Fürdőhely” (30. ábra)
zs) „Lovaglás” (31. ábra)
zs/1)421Ólommentes benzint is árusító
üzemanyagtöltő állomás
(32. ábra)
zs/2)422Az úton erre illetékes hatóság
ellenőrzést végez (33. ábra)

A 2. számú függeléke a következő q/1. pontját a 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.
A rendelet 2. számú Függelékének zs/1 pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 22. §-a iktatta a
szövegbe.
422
A 2. számú Függelék zs/2) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.
420
421
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zs/3)423Ólommentes benzint és autógázt is árusító
üzemanyagtöltő állomás (34. ábra)
zs/4)424Közösségi Internet hozzáférési
(eMagyarország) pont (35. ábra)
forgalom ellenőrzése” (36. ábra); a
járművek elhaladási sebességének ellenőrzésére
szolgáló sebességellenőrző berendezés fix telepítését
– a berendezéstől számított ésszerű távolságra – e
táblával kell jelezni. Az átlagsebesség-ellenőrző
rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti
forgalom ellenőrzése” (36. ábra), az ellenőrzött
útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenőrzésének
vége” (37. ábra) jelzőtábla jelzi.

34. ábra

35. ábra

36. ábra

37. ábra

zs/5)425„Közúti

A 2. számú Függelék zs/3) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2. számú függelék zs/4) pontját az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.
425
A 2. számú függelék zs/5) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 29. §-a iktatta be.
423
424

