
KÖZÚTI JELZÉSEK
Útvonaltípus jelző táblák

Autópálya Autópálya vége Autópálya kezdete.
kilométerre

Autóút Autóút kezdete.
Kilométerre

Autóút vége Autóút vége.
Kilométerre

...km ...km

Útdíjfizetési 
kötelezetség

Útdíjfizetési 
kötelezetség 

vége

Útdíjfizetési 
kötelezettség a 

jelölt járműtípusnak 
a jelzett súlyhatártól

Útdíjfizetési 
kötelezettség vége

...km

...m
Főútvonal Főútvonal vége

A főútvonal
útkereszteződésben

kanyarodik

Főútvonal vége
 tábla

következik.. 
méterre

Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Elsőbbségadás
kötelező 

kerékpársávon
közlekedő részére is

Elsőbbségadás
kötelező

Elsőbbségadás kötelező a vastag vonallal 
jelzett úton érkező jármű részére

...m STOP...m
Elsőbbségadás

kötelező következik
métette

A szemből jövő 
forgalom 

elsőbbségeÁllj! 
Elsőbbségadás

kötelező 
következik..méterre

MATRICA
VIGNETTE

VIDEO
KONTROLL!

MATRICA
VIGNETTE

VIDEO
KONTROLL!

Állj!
Elsőbbségadás

kötelező!

Állj!
Elsőbbségadás

kötelező, a vastag 
vonallal jelzett úton 

érkező jármű részére

Állj!
Elsőbbségadás

kötelező

Utasítást adó jelzőtáblák

30 30
Kötelező 

haladási irány 
egyenesen

Kötelező 
haladási irány 

jobbra

Kötelező 
haladási irány 

egyenesen 
vagy balra

Kerülési irány 
jobbra

Kerülési irány 
balra

Kerülési irány 
balra vagy 

jobbra

Kötelező 
legkisebb 
sebesség

Kötelező 
legkisebb 

sebesség vége

Hólánc 
használata 

kötelező

Körforgalom

Kerékpárút Kerékpárút vége Gyalogút Gyalogút vége Gyalogút és 
kerékpárút

Gyalogút és 
kerékpárút 

vége

Gyalog és 
kerékpárút

Gyalog és 
kerékpárút vége

Hólánc 
használata 

kötelező vége

Elsőbbség a 
szemben jövő 
forgalommal 

szemben



Gyalogos 
övezet(zóna)

Gyalogos 
övezet(zóna) vége

Gyalogos és 
kerékpáros 

övezet(zóna)

Gyalogos és 
kerékpáros 

övezet(zóna) 
vége

Kötelező haladási irány veszélyes 
anyagot szállító jármű részére

Forgalomirányító fényjelző készülékek

Villamosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék

Veszélyes hely

Szabad jelzés a jobbra 
bekanyarodók részére

Az utat vagy egyes forgalmi 
sávokat keresztező villamos 
illetve a megkülömböztető 

jelzéseit használó gépjármű 
áthaladását biztosító fényjelző 

készülék

Veszélyes helyAz úttest, illetve kerékpárosok forgalmát irányító 
fényjelző készülékek

Gyalogos 
forgalmát irányító 
fényjelző készülék

Szabad jelzés a BUSZ 
sávban haladóknak

BUSZ

Veszélyt jelző táblák

Veszélyes 
útkanyarulat 

jobbra

Veszélyes 
útkanyarulat 

balra

Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok Veszélyes lejtő Veszélyes 
emelkedő

Útszűkület Útszűkület jobbról Útszűkület balról

szembejövő 
forgalom

kompátkelés, vagy 
nyitható híd

Egyenetlen úttest Csúszós úttest Kavicsfelverődés Kőomlás Úton folyó munkákRakpart, vagy 
meredek part

Bukkanó

Mélyrepülés Oldalszél Háziállatok Vadon élő állatok Forgalomirányító 
fényjelző készülék

Egyenrangú utak 
kereszteződése

Úrkereszteződés 
alárendelt úttal

Gyalogosátkelés Gyermekek

Útkereszteződés 
alárendelt úttal az 

alárendelt út 
torkoltai irányával

Útkereszteződés alárendelt úttal. 
A kiegészítő táblán az útkereszteződés 

alaprajzával

Az utat 
villamospálya 

keresztezi
Egyéb veszéy az 

egyéb veszély 
jelképe, vagy 

megnevezése a 
kiegészítő táblán 

van

Egyéb veszély 
nyomvályús 

útszakasz

Egyéb veszély 
villamos 

megállóhely

Egyéb fokozott 
balesetveszély

Hóesésben 
fokozott 

balesetveszély

Gyalogosok Kerékpárosok

Kerékpárosok 
keresztirányú 

közlekedésére kell 
számítani

Körforgalom

Veszélyes 
jobbrakanyar a 

kiegészítő táblán 
jelzett távolságban 

kedődik

A rendőrség útzár 
telepítésével 

lezárta az utat

A veszély a 
kiegészítő táblán 

jelzett útszakaszon 
áll fenn

...m ...m

A menetrend szerint közlekedő 
autóbusz, ill. kerékpár a nyíl által 

jelzett irányokban haladhat 
tovább



Sorompó nékül 
vasúti átjáró

Fénysorompóval 
biztosítot vasúti 

átjáró
(Ahol nincs teljes 
vagy félsorompó 

felszerelve)

Vasúti átjárót biztosító jelzések

Sorompóval 
biztosítótt vasúti 

átjáró
Fény - és 

félsorompóval 
biztosítótt vasúti 

átjáró

Egyéb veszély a 
vasúti jármű 

áthaladását jelzőőr 
biztosítja

Vasúti átjáró 
kezdete

Két- vagy többvágányú vasúti 
átjáró kezdete

Vasúti átjárót előjelző táblák

Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák

Fénysorompó villogó 
fehér fény jelzése

Fénysorompó villogó 
piros fény jelzése

A fénysorompó sötét
(Műszaki meghibásodás)

(Kötelező megállás)

Rendőrség

Police

Közúti 
ellenőrzés

Traffic 
Control

Közúti 
ellenőrzés

Traffic 
Control

Elsősegélyhely Kórház Műszaki 
segélyhely

Távbeszélő
állomás

Üzemanyagtöltő 
állomás

Ólommentes 
benzint 
árusító 

üzemanyag 
töltő állomás

Ólommentes 
benzint és 
autógázt is 

árusító 
üzemanyag 
töltő állomás

Idegenforgalmi 
tájékoztatás

Rendőrség

Átlagsebesség-ellenőrző 
rendszerrel ellátott útszaksz 

kezdete és vége

WC
MŰEMLÉK MŰEMLÉK

Étterem Büfé Iható víz Nyilvános 
illemhely

Szálloda Motel Bérelhető 
faház

Táborozásra, illetőleg lakókocsik részére 
kijelölt hely

Műemlék 
épület

Műemlék 
templom

P+R @
Vasútállomás Hajóállomás Repülőtér Komp vagy 

nyitható híd
Parkolj és 

utazz
Arborétum, 

nemzeti park
Jelzett 

túristaúterdei 
tornapálya

Lovaglás Közösségi 
internet 

hozzáférési 
pont

Sípálya Fürdőhely

A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi táblák

40 40
Jobbra 

bekanyarodni tilos
Balra 

bekanyarodni 
tilos

Megfordulni tilos Sebességkorlá-
tozás

Sebességkor-
látozás vége Tehergépkocsival 

előzni tilos
Tehergépkocsival 

előzési tilalom 
vége

Előzni tilos Előzési tilalom 
vége

VÁM
ZOLL

A legkisebb 
követési távolság

A legkisebb 
követési távolság 
tehergépkocsival

Mozgó járművekre 
vonatkozó tilalmak 

vége

Kötelező megállás Szélesség-
korlátozás Súlykorlátozás Tengelyterhelés 

korlátozás
Magasságkor-

látozás
Hosszúságkor-

látozás

70 m

10 m
3,2 m 5,5 t2,2 m

70 m 2,5 t



Mindkét irányból 
behajtani tilos

Gépjárművel, 
mezőgazdasági 
vontatóval és 
lassú járművel 
behajtani tilos

Motorkerékpárral 
behajtani tilos

Autóbusszal 
behajtani tilos

Tehergépkocsival 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel 
behajtani tilos

A megjelölt 
súlyhatárt 

meghaladó 
járműszerelvénny
el behajtani tilos

A megjelölt súlyhatárt 
meghaladó 

tehergépkocsival 
bejatani tilos

Mezőgazdasági 
vontatóval 

behajtani tilos

Segédmotoros 
kerékpárral 

behajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
behajtani tolos

Állati erővel vont 
járművel behajtani 

tilos

Behajtani tilos
(A jelzőtáblán 

jelzésekkel jelzett 
valamennyi 
járműnek.)

A gépkocsi forgalmat tiltó környezetvé-
delmi övezet kezdete és vége, ha van 
kiegészítő tábla, akkor az azon jelzett 

színű matricával ellátott gépkocsik 
számára tiltott a behajtás

Veszélyes anyagot 
szállító járművel 
behajtani tilos

Behajtani tilos

30
ÖVEZET

Korlátozott 
sebességű övezet 30

ÖVEZET

Korlátozott 
sebességű övezet 
vége ZÓNA 

Korlátozott 
forgalmú övezet

Megállás és várakozásra vonatkozó táblák

P
ZÓNA

P
ZÓNA

Megállni tilos Várakozni tilos Korlátozott 
várakozási övezet 

vége

Várakozási övezet 
zóna

Várakozási övezet 
zóna vége

Korlátozott 
várakozási övezet

A megállás, várakozás jelzőtáblák alatt elhelyezkedő kiegészítő táblák

...m 20 percKIVÉVE
.......................

Hétköznap: 7 - 19
Szombat: 7 -12

20 m
8h - 13h

8 - 22h h

A kiegészítő táblákon nyíl jelzi a tilalom 
hatályát a táblától kezdődően, vagy tábláig, ill. 
a tábla előtt és a tábla után egyaránt érvényes

A szabálytalanul 
várakozó járművet 

elszálíthatják

Tehergépkocsik 
részére 

fenntartott 
várakozóhely

Autóbuszok 
részére fenntartott 

várakozóhely

A járművet 
kerékbilincsel is 

rögzíthetik

Várakozás járdán, 
hosszában

A kötelező elhelyezke-
dés módja a járdán 
keresztben az első 

kerékkel

Kivéve.....
(a felsorolt 
járművek)

Útszakasz 
megjelölése

Időszak 
megjelölése

Időtartam 
megjelölése

Vára-
kozóhely 

mozgáskor-
látozottak 
részére 

Várakozóhely 
mozgáskorláto-
zottak részére 

fenntartva

Kötelező 
elhelyezkedés 
módja a járdán 

keresztben

Az útpadkán történő 
megállási(várakozási) 

tilalom

Várakozást ellenörző 
óra, vagy jegykiadó 

automata működtetése 
kötelező2 óra

Várakozni csak az 
órával jelzett 

meghatározott 
időtartamig szabad

Rakodóhely

10 t
5t

KÖRNYEZET

ZÓNA

KÖRNYEZET

ZÓNA

10 t

ZÓNA 

Korlátozott 
forgalmú övezet10 t



A várakozóhelyeket jelölő tájékoztatást adó táblák és útburkolati jelek

PP P P 7,5 t
P 7,5 t

3,5 km

P P
Várakozóhely

Várakozóhely
(A jobb odali 

kerékkel a járdán 
állva kell várakozni)

Várakozóhely
(Kizárólag a bizonyos 
gépjárművek, PL. csak 

személygépkocsik 
részére)

Várakozóhely
(A közlekedési 

korlátozás alá eső 
nehéz tehergépkocsik 

részére)

Várakozóhely
(A közlekedési 

korlátozás alá eső 
nehéz tehergépkocsik 

részére)

Mozgáskorlátozot-
takat szállító 

járművek részére 
fenntartott 

várakozóhely

Kerékpárok 
részére fenntartott 

várakozóhely

Terelőtábla Veszélyes 
útkanyarulatban 
elhelyezett tábla

Várakozóhely útburkolati jelVárakozás céljára 
igénybevehető terület 

határa

Terelőkorlát

Célszerű sebességet 
jelző készülék

Terelőkúp

Tájékoztatást adó jelzőtáblák

Egyirányú 
forgalmi út

Gyalogos alul-
vagy felüljáró

Autóbusz-
megállóhely

Trolibusz-
megállóhely

Villamos-
megállóhely

Taxiállomás Zsákutca Zsákutca 
kerékpáros tovább- 
haladás lehetőség

Egyirányú 
forgalmi út

Egyirányú forgalmi út
(A megjelölt iránnyal szemben 

kerékpáros közlekedse megengedett

Forgalmi sáv vége Autóbusz forgalmi 
sáv

Kapaszkodósáv Kapaszkodósáv Kapaszkodósáv 
vége

Kapaszkodósáv 
vége

Kijelölt
gyalogos-átkelőhely

50

Magánút

...m
500 m

Székesfehérvár

Wien
70

E 96 70
M7
M7

E 5
Érd

Budaörs

Vas megye

400 m

Aszód

Gyöngyös3

3

E 96

E 96

Cserpatak

CserpatakCserpatak Vas megye

Pécs

Pécs Cserpatak

50

TAXI

KIVÉVE

Besorolás rendjét 
jelző tábla

Kerékpáros 
közvetett 
kapcsolat

Kerékpárosok által 
is használható 

autóbusz forgalmi 
sáv

Út melletti kerékpárút Út melleti 
kerékpárút vége

Nyitott kerékpársáv Nyitott kerékpársáv 
vége

Kerékpársáv vége

Kerékpársáv

Lakó-pihenő 
övezet

Lakó-pihenő 
övezet vége

Magánút

Alagút 
kezdete.... 

méterre

Alagút vége

Lakott terület 
kezdete

Lakott terület 
kezdete

Lakott terület 
vége

Lakott terület 
vége

Lakott terület 
kezdete

Lakott terület 
vége

Lakott terület 
kezdete

Lakott terület 
vége

Helynévtábla
Útirány-előjelző tábla



Útburkolati jelek

Terelő-
nyíl

Útirány-előjelző tábla
Az útkereszteződést követő útszakaszon fennáló tilalom ill. veszély 

előjelzésére

Útirány-előjelző tábla

Útirány-előjelző tábla

Útirányjelző tábla Kerékpáros-útirányjelző táblák

Útirányjelző 
tábla

Útvonal - 
Megerősítő

 tábla

Útvonal - Megerősítő
 tábla

Kerülő útirányt jelző 
tábla

Útirány-előjelző tábla Útirány-megerősítő tábla

Előjelző nyilak Úttest szélét 
jelző vonal

Terelővonal 
és kijelölt 

gyalogos-átkelőhely

Megállás helyét 
jelző vonal

Kötelező megállás 
helyét jelző vonal

Járműforgalom elől 
elzárt terület

Megállóhely Előretolt 
kerékpáros 
felállóhely

Veszélyes 
helyre 

figyelmeztető jel

Veszélyes hely
Kijelölt gyalogos

- átkelőhely

Veszélyes hely
Egyenrangú utak 

kereszteződésében

Veszélyes hely
Vasúti átjáró

Különösen 
veszélyes hely

Záróvonal és 
veszélyes hely 

előjelzése

Az utat  keresztező 
kerékpárút

Kerékpáros nyom

Kerékpárosok 
közlekedésére 
kijelölt útfelület

X - jel
Az egymást keresztező vonalaka a várakozás 
tilalmát jelzik, ahol a jelzett terület valamilyen 

okból (PL.Kapubejárat,tűzcsap stb.)
Szabadon kell hagyni

STOP

4

311
441

Szentes

Nagykáta
Kecskemét

Szentes

Miskolc

4

30 m

Budapest

15 t
Dinnyés K -1

Stadion<-
Múzeum<-

Múzeum<-

Miskolc Galgagyörk 12km

Szécsény         3km

<-
E75
M1

Visegrád
16 km

Esztergom
38 km

11

Szekszárd

4

64

E 71 M3 MATRICA
VIGNETE UA

Szeged

E 71

M2 SK

E 77 M0

Esztergom 11

Vác, Hont
E 60 E 75 M5

13

Dunaújváros 53
Pécs 182

M6E 73

6

18 3km

Nyíregyháza


