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51/A. § 
mozgáskorlátozottak 

 

PARKOLÓ KÁRTYA 

külön engedélye és jelzése 

a bekezdésekben említett jogosultság azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában 

korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy 

parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte 

KRESZ 13. § (1) bekezdés g/1.   GYALOGOS ZÓNA  és i/1.  pontjában 

GYALOGOS ÉS BICIKLIS ZÓNA amennyiben a feltételei adottak, KÖZLEKEDHET ÉS VÁRAKOZHAT 

KRESZ 14. § (13) bekezdés, -JELZŐTÁBLÁKNÁL MIVEL 

ALAP ESETBEN a TILALOM ELLENÉRE BEHAJTHAT a mozgáskorlátozott 

személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító gépjármű, 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. -  ÍGY A  „KIVÉVE…” TÁBLA HATÁLYA ALATT IS    KÜLÖN ENGEDÉLY 
NÉLKÜL BEHAJTHAT ! + (( behajthatnak, akik a kivéve táblán vannak pluszban feltüntetve )) 
 
 
 

KRESZ 17. § (1) bekezdés e)  pontjában, ÓRA / JEGYKIADÓ 

AUTOMATA MŰKÖDTETÉSE és IDŐKORLÁT NÉLKÜL 

VÁRAKOZHAT 
 

KRESZ 39/A. § (1) bekezdés g)  pontjában, LAKÓ-PIHENŐ ÖVEZETBE,  

BEHAJTHAT, várakozhat de csak az erre kijelölt területen szabad. 

 

KRESZ 40. § (9) bekezdés  ((CSAK A  járdán a 

mozgáskorlátozott személy járművével akkor is MEGÁLLHAT a járdán (!), ha a megállást jelzőtábla 

vagy útburkolati jel nem engedi meg ))  Feltétel: jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, 

gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad és a jármű tengelyterhelése az 1000 
Kg-ot nem haladja meg. (minden más esetben TILOS a megállás, e járműveknek is) 
 

KRESZ 41. § (3) bekezdés   OLYAN HELYEN IS VÁRAKOZHAT, AHOL A 

VÁRAKOZÁST:   JELZŐTÁBLA TILTJA.  Kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés 
15. § (6) bekezdése, azonban e járművekre (mozgáskorlátozottak járművére) is 
irányadó: 

KRESZ 15. § (6) bekezdés VÁRAKOZNI TILOS 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. 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. 
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