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a KÖZÚtI JElZÔtÁBlÁK
ÚtÜGYI ElÔÍrÁSaINaK FElÜlVIZSGÁlata
  A Magyar Útügyi Társaság illetékes munkabizottsága a 2007–
2008. években felülvizsgálta a közúti jelzôtáblákra vonatkozó 
útügyi elôírásokat. Mivel ezek az elôírások zömmel a 2001-ben 
készültek, és legtöbbjüket már módosítani is kellett, indokolt volt 
frissítésük és idôszerûsítésük.

Ebbôl a felülvizsgálatból azonban akkor kimaradt az útbaigazító 
táblákra vonatkozó útügyi elôírások felülvizsgálata. Ezek 2002–
2004 között készültek, azonban az elmúlt években, ebben a kör-
ben is számos változás volt. Részben a közúti jelzésekre vonatkozó 
nemzetközi egyezmény is módosult éppen az útbaigazító táblák 
elôírásainak elkészültekor, de legutóbb még 2008 novemberében 
is. Részben pedig megjelent az Európai Unió elôírása az EU úthá-
lózatán elôforduló alagutakkal kapcsolatban. Ez utóbbi is számos, 
az útbaigazító és utaló táblák körébe tartozó új jelzést rendszeresí-
tett. Így vált idôszerûvé az útbaigazító és utaló közúti jelzôtáblákra 
vonatkozó útügyi mûszaki elôírások felülvizsgálata is.

A 2001-tôl 2010-ig terjedô idôszakban kihirdették a nemzetközi 
Közúti Jelzési Egyezmény módosításokkal egybeszerkesztett szö-
vegét (2004. évi XCI. tv.), a nemzetközi Közúti Közlekedési Egyez-
mény módosításainak szövegét (2009. évi C. tv. és 2009. évi CI. 
tv.), továbbá hét ízben módosult KRESZ.

Ennek kapcsán beépültek az elôírásokba a korábbi módosítások, 
melyek például az autópályák díjfizetési rendszerével, vagy az EU-ba 
belépésünk miatt az országhatár jelzésével kapcsolatosak, beépül-
tek az alagutakkal kapcsolatos EU-direktíva szerinti új jelzôtáblák.

Bekerült azonban néhány olyan tábla is, amelyek alkalmazása a 
KRESZ-módosítások miatt már szükségessé vált, illetve a közleke-
dés és közlekedésépítés fejlôdése miatt rövidesen szükségessé vál-
hat. Például: az idôsek, a felakadás, a korlátozott látási viszonyok, 
az akadályt képezô jármû az úton, a komp, a lovaglás tilos, az iker-
tengely-terhelés korlátozása, a lovaglóút, a közlekedési segítô, a 
közúti ellenôrzés (szöveg helyett jelképpel), az üzemen kívüli jelzô-
lámpa, a postai szolgáltatás helye, az utat ferdén keresztezô vasúti 
vágányok, a forgalom-ellenôrzés képfelvétellel, a súlyhatár feletti 
tehergépkocsik elôzési tilalma, a személyfelvonó helyének jelzése, 
a lakott területet vagy annak központját elkerülô utak jelképei, a 
gyorsforgalmi utak egyes kijáratainak lezárását elôjelzô táblák stb.

Egyes táblák jelképeinek alakja is megváltozott, mint például az 
úttest fölötti (portál) térképes útirányjelzô táblákon alkalmazott 
nyilak alakja és elrendezése.

A tervezéssel kapcsolatban is született néhány módosítás, mint 
például az, hogy a településközpont jelzésénél a helynév kiírása 
esetén elégséges a „Centrum” jelképe, és szükségtelen magának 
a szónak a kiírása. Pontosítottuk a csomópont számának definíci-
óját azzal, hogy azt mindig a két út elméleti metszéspontja vetü-
letének szelvényszámaként kell értelmezni. Megváltozott a körfor-
galom kijárati útirányjelzô táblájára vonatkozó elôírás úgy, hogy a 
tervezô szabadabban – de legfôképpen a célnak és biztonságnak 
megfelelôen – alkalmazhatja az alacsony vagy magas elhelyezést, 
illetôleg a kijárat elôtti vagy a háromszögletû szigetben való te-
lepítést. Ezzel az is lehetôvé vált, hogy a kijárati táblán – szükség 
esetén – egynél több úti cél is szerepelhessen. Ugyanígy elvi minta 
került az elôírásba a többsávos behajtóágú körforgalomban köve-
tendô sávhasználat elôjelzésére, hogy a jármûvek már úti céljuk 

szerint léphessenek be a körpályára. Egységesítettük a táblákon a 
helynevek felírási sorrendjét úgy, hogy azok mindig a helyrajz-azo-
nossági („hanyattdöntési”) szabálynak feleljenek meg. Rendeztük 
az úttest feletti (portál) táblákon feltüntetendô nyilak alkalmazásá-
nak módját is. Tisztáztuk, hogy a díjfizetési kötelezettséget mikor 
kell az „ÚTDÍJ/TOLL” és mikor a „MATRICA/VIGNETTE” táblával 
jelezni. Megengedtük a gyorsforgalmi utakon a rendôrség és az 
autópálya-mérnökség jelölését, továbbá megterveztük a kamion-
pihenôk („Autohof”) jelzését is. Végül rendeztük a schengeni ha-
tárok kialakulása kapcsán a határátkelôhelyek jelölését, valamint 
pontosítottuk ennek megfelelôen az átkelôk jegyzékét.

Mindezek mellett a jelzôtáblák feliratainak jobb olvashatósága ér-
dekében megváltoztattuk – a jövôben kihelyezendô jelzôtáblákon 
– a hosszú ékezet formáját, hogy az távolról ne legyen összeté-
veszthetô a rövid ékezettel. Egyúttal – ugyancsak a jobb láthatóság 
érdekében – szabályoztuk (differenciáltuk) a jelzôtáblák egymástól 
eltérô jelzési elemeinek fényvisszavetô jellemzôit is.

A közúti jelzôtáblákra vonatkozólag három különbözô jogszabály 
(illetôleg annak mellékleteként hatályba lépô szabályzat) van jelen-
leg érvényben. Javasoltuk ezek egyetlen rendeletbe (illetôleg így 
egyetlen szabályzatba) való összevonását is. A rendelet révén így 
lehetôvé válik a közúti jelzôtáblák kötelezôen egységes tervezé-
se, gyártása, alkalmazása és elhelyezése mind az országos, mind 
a helyi (önkormányzati) utakon. Így ezzel 15-rôl 11-re lehetett a 
jelenlegi útügyi mûszaki elôírások számát csökkenteni.

Új útügyi mûszaki elôírások (szabályzat)
e-UT-
száma

címe

04.00.11
A közúti jelzôtáblák mûszaki és tervezési 

szabályzata (JMTSZ)

04.02.21
Közúti jelzôtáblák. (A) 

Veszélyre figyelmeztetô jelzôtáblák és jelképeik

04.02.22
Közúti jelzôtáblák. (B) 

Elsôbbségi jelzôtáblák és jelképeik

04.02.23
Közúti jelzôtáblák. (C) 

Tiltó vagy korlátozó jelzôtáblák és jelképeik

04.02.24
Közúti jelzôtáblák. (D) 

Kötelezô jelzôtáblák és jelképeik

04.02.31
Közúti jelzôtáblák. (E) 

Különleges szabályokat jelzô táblák és jelképeik

04.02.25
Közúti jelzôtáblák. (F) 

Tájékoztató jelzôtáblák és jelképeik

04.02.32
Közúti jelzôtáblák. (G) 

Útbaigazító és utaló jelzôtáblák és jelképeik

04.02.26
Közúti jelzôtáblák. (H) 

Kiegészítô táblák és jelképeik

04.02.11
Közúti jelzôtáblák. (T) 

A jelzôtáblák megtervezése, alkalmazása és 
elhelyezése

04.02.12
Közúti jelzôtáblák. (Y) 

A feliratok betûi, számjegyei és írásjelei
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