Közúti jelzőtáblák
Az útvonal típusát jelző táblák

Autópálya

Autópálya vége

Autóút

Autóút vége

Főútvonal

Főútvonal vége

Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Elsőbbségadás
kötelező

Állj! Elsőbbségadás
kötelező

A szembejövő forgalom
elsőbbsége

Elsőbbség a
szembejövő
forgalommal
szemben

Utasítást adó jelzőtáblák

Kötelező haládási irány

Kikerülési irány

Körforgalom

Kötelező
legkisebb
sebesség

Kötelező
legkisebb sebesség vége

Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút

Kerékpárút
vége

Gyalogút

Gyalogút vége

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos
övezet
(zóna)

Gyalogos
övezet
(zóna) vége

Gyalog- és kerékpárút

Hólánc
használata
kötelező

Gyalogos- és
kerékpárosövezet
(zóna)

Gyalogos- és
kerékpárosövezet
(zóna) vége

Behajtást tiltó táblák

Mindkét irányból behajtani
tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani
tilos

Motorkerékpárral
behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépkocsival
behajtani tilos

Mezőgazdasági
vontatóval
behajtani tilos

Segédmotoros
kerékpárral behajtani tilos

Kerékpárral
behajtani tilos

Kézikocsival
bemenni tilos

Állati erővel
vont járművel
behajtani tilos

Veszélyes
anyagot szállító
járművel behajtani tilos

Behajtani tilos

Behajtani tilos
gépjárművel,
és motorkerékpárral

Adott helyre vonatkozó tilalmak

Jobbra kanyarodni tilos

Balra kanyarodni tilos

Kötelező
megállás

Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak

Megfordulni
tilos

Sebességkorlátozás

Legkisebb követési távolság

Sebességkorlátozás vége

Előzni tilos

Előzési tilalom
vége

Tehergépkocsival előzni tilos

Tehergépkocsira vonatkozó előzési
tilalom vége

A járművek méretére és tömegére
vonatkozó tilalmi jelzőtáblák

Szélességkorlátozás

Magasságkorlátozás

Hosszúságkorlátozás

Súly (tömeg)korlátozás

Tengelyterheléskorlátozás

Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák

Megállni tilos

Várakozni tilos

Korlátozott
várakozási
övezet

Korlátozott
várakozási
övezet vége

Környezetvédelmi övezet

Környezetvédelmi zóna

Veszélyt jelző táblák

Veszélyes
útkanyarulat
balra

Veszélyes
útkanyarulat
jobbra

Egymás utáni veszélyes
útkanyarulatok

Útszűkület

Útszűkület
jobbról

Szembejövő
forgalom

Egyenetlen
úttest

Csúszós úttest

Kavics
felverődés

Veszélyes lejtő

Veszélyes
emelkedő

Kompátkelés,
vagy nyitható
híd

Rakpart, vagy
meredek part

Bukkanó

Kőomlás

Úton folyó
munkák

Mélyrepülés

Oldalszél

Gyalogosátkelés

Gyalogosok

Vadon élő
állatok

Forgalomirányító
fényjelző
készülék

Egyenrangú
utak kereszteződése

Villamos

Sorompó nélküli
vasúti átjáró

Vasúti átjáró kezdete

Gyermekek

Kerékpárosok

Útkereszteződés alárendelt úttal

Háziállatok

Egyéb veszély

Torlódás

Sorompóval biztosított vasúti átjáró

Két- vagy többvágányú vasúti
átjáró kezdete

Vasúti átjárót előjelző táblák

Tájékoztatást adó táblák

Kijelölt gyalogos- átkelőhely

Gyalogos alulvagy felüljáró

Egyirányú forgalmú út

Zsákutca

Autóbusz
megállóhely

Várakozóhely

Várakozóhely
mozgáskorlátozottak
részére

Magánút
Trolibusz
megállóhely

Villamos
megállóhely

Taxiállomás

Taxiállomás

P
Lakó- pihenő
övezet

Lakó- pihenő övezet
vége

Várakozóhely

Kapaszkodósáv

Besorolás
rendjét jelző
tábla

Kerékpárosok
által is használható autóbusz
forgalmi sáv

Út melletti
kerékpárút

Kerékpársáv

Lakott terület kezdete

Útirány-előjelző tábla

Kapaszkodósáv vége

Nyított kerékpársáv

Lakott terület vége

Autóbusz
forgalmi sáv

Kerékpársáv
vége

Kerékpáros
közvetett
kapcsolat

Útirány-előjelző tábla

Útvonal-megerősítő tábla

Az út mellett vagy közelében lévő egyes
létesítményekről tájékoztatatást adó táblák

Elsősegélyhely

Kórház

Műszaki
segélyhely

Távbeszélő
állomás

Műemlék vár,
várrom

Vasútállomás

Idegenforgalmi
tájékoztatás

Rendőrség

Büfé

Parkolj és
utazz

Iható víz

Nyilvános
illemhely

Sípálya

Fűrdőhely

Műemlék
épület

Információ

Hajóállomás

Műemlék
templom

Táborozásra,
illetőleg lakókocsik részére
kijelőlt hely

Repülőtér

Étterem

Jelzett
turistaút, erdei
tornapálya

Szálloda,
motel

Üzemanyagtöltő állomás

Útburkolati jelek

Úttest szélét
jelző vonal

Terelővonal

Záróvonal

Autóbuszforgalmi sáv

Előjelző nyíl

Kijelőlt gyalogos- átkelőhely

Megállás helyét jelző vonal

Várakozóhely

Megállóhely

X-jel

Megállási, illetve
várakozási tilalmat
jelző vonal

Nyítot kerékpársáv

Utat keresztező
kerékpárút

Járműforgalom elől
elzárt terület

Kötelező megállás helyét
jelző vonal

Veszélyes helyre figyelmeztető útburkolati jel és vonal

Különösen
veszélyes hely

Kerékpárosok
közlekedésére kijelőlt
úttest

Fényjelző készülékek

Háromlámpás fényjelző
készülék

Kerékpárút vagy kerékpársáv forgalmát szabályozó
fényjelző készülék

Kiegészítő lámpa
fényjelzései

Gyalogos, illetve
gyalogos- és
kerékpárosforgalom
irányítására szolgáló
fényjelző készülékek

