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A 88. évi I. tv. előírásai
5. §

(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a

védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek eleget tenni, a forgalom

irányítására jogosultak utasításait követni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne 

veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne 

akadályozzon és ne zavarjon.

6.§

(1) Járművel az út-, a forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak 

megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű 

sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.

(2) Járművel az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és a 

forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell 

haladni.



7. §

(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a 

közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló 

tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. *

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy 

a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan 

befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról 

gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a 

közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését 

észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés 

biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a 

közút kezelőjét * értesíteni, és - amennyiben erre lehetősége van - a 

veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani 

(mérsékelni).

A 88. évi I. tv. előírásai

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv#lbj16ide91f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv#lbj17ide91f


Iszap elöntés







Kerülő út, tiltó táblák
• 14. §

(13a) * 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.

Minden egyéb esetben behajtási engedély köteles!!!

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.kpm#lbj89idd27b


Behajtási engedély igénylése

https://uvrbehajtasiengedelyek.kozut.hu

Regisztráció 

Elektronikus igénylés és letöltés

https://uvrbehajtasiengedelyek.kozut.hu/


Útcsatlakozás kialakítása

• Engedély köteles, minden esetben!

• A szabvány szerint az alábbi feltételeknek 

kell megfelelni

– Lakott területen kívül, főút vagy mellékút 

esetén is, legalább 5,5-6 m széles 50 m 

hosszú sárrázó kialakítását írják elő. 



Illegális 

bejáró!



Útvonalengedély köteles 

járművek

• A túlméretes szerelvények közlekedését szabályozó 36/2017. (IX.18.)

NFM rendelet az ebben az ágazatban használt járművekre

vonatkozóan nagyon kedvezőek a közlekedési feltételek.

• Egy normál jármű esetében 4 m szélességre kísérő és

szakkísérő járművek biztosítását, harántsávos táblák,

figyelmeztető jelzések elhelyezését írjuk elő, míg ugyan ilyen

szélességű mezőgazdasági járművekre mindössze sárga villogó

használata kötelező, annak ellenére is, hogy a normál járművek

általában jól kiépített fizikailag is elválasztott gyorsforgalmi

úthálózaton és főúthálózaton közlekednek.



Útvonalengedély köteles járművek

36/2017. (IX18.) NFM rendelet

• 40 tonna járműszerelvény össztömeg felett!

• 14. §

- 4,5 m szélességig követő forgalom és a   

szembejövő forgalom számára is jól látható 

módon kell a figyelmeztető jelzést használni.

- 4,5 m felett kísérő jármű szükséges, jobb és bal 

oldalt korlátozott látási viszonyok között is jó 

láthatóan megjelölték. 

- Magasság tekintetében 4 m!!



Jól látható?

Korlátozott látási viszonyok között is? 





Balesetek











Köszönöm a figyelmet!


