
Közúti jelzőtáblák
Az útvonal típusát jelző táblák

Autópálya Autópálya vége Autóút Autóút vége

Elsőbbség-
adás

kötelező

Kötelező haládási irány

Főútvonal Főútvonal vége

Állj! Elsőbb-
ségadás
kötelező

A szembejövő forgalom 
elsőbbsége

Elsőbbség a 
szembejövő 
forgalommal 

szemben

Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Utasítást adó jelzőtáblák

Körforgalom Kötelező 
legkisebb 
sebesség

Kikerülési irány Kötelező 
legkisebb se-
besség vége



Utasítást adó jelzőtáblák

Kerékpárút Kerékpárút 
vége

Gyalogút végeGyalogút Gyalog- és kerékpárút

Gyalog- és kerékpárút vége

Gyalogos 
övezet
(zóna)

Gyalogos 
övezet

(zóna) vége

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna)

Gyalogos- és 
kerékpáros- 

övezet
(zóna) vége

Hólánc 
használata 
kötelező

Mindkét irány-
ból behajtani 

tilos

Gépjárművel
behajtani tilos

Motorkerék-
párral

behajtani tilos

Autóbusszal
behajtani tilos

Tehergépko-
csival

behajtani tilos

Behajtást tiltó táblák

Mezőgazda-
sági 

von tatóval 
behajtani tilos

Járműszerelvénnyel behajtani 
tilos

Segédmotoros 
kerékpárral be-

hajtani tilos

Kerékpárral 
behajtani tilos

Kézikocsival 
bemenni tilos

Állati erővel 
vont járművel 
behajtani tilos



Behajtani tilos Behajtani tilos 
gépjárművel, 

és motorkerék-
párral

Veszélyes 
anyagot szállító 

járművel be-
hajtani tilos

Adott helyre vonatkozó tilalmak

Jobbra kanya-
rodni tilos

Balra kanya-
rodni tilos

Kötelező 
megállás

Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak

Megfordulni 
tilos

Sebesség- 
korlátozás

Előzni tilos Tehergépkocsival előzni tilosLegkisebb kö-
vetési távolság

Sebességkor-
látozás vége

Előzési tilalom 
vége

Tehergépko-
csira vonat-
kozó előzési 
tilalom vége

A járművek méretére és tömegére 
vonatkozó tilalmi jelzőtáblák

Súly (tömeg)-
korlátozás

Tengelyterhelés-
korlátozás

Szélességkorlá-
tozás

Magasságkorlá-
tozás

Hosszúságkorlá-
tozás



Környezetvédelmi övezet

Korlátozott 
várakozási 

övezet

Korlátozott 
várakozási 

övezet vége

Megállni tilos Várakozni tilos

Egymás utáni veszélyes 
útkanyarulatok

Veszélyes lejtőVeszélyes 
útkanyarulat 

balra

Veszélyes 
útkanyarulat 

jobbra

Útszűkület 
jobbról

Kompátkelés, 
vagy nyitható 

híd

Veszélyes 
emelkedő

Útszűkület Szembejövő 
forgalom

Egyenetlen 
úttest

Kavics 
felverődés

Rakpart, vagy 
meredek part

Bukkanó

Csúszós úttest

Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák

Környezetvédelmi zóna

Veszélyt jelző táblák

Kőomlás Úton folyó 
munkák

Mélyrepülés



Oldalszél Gyalogosát-
kelés

Háziállatok

Vadon élő 
állatok

Gyalogosok Gyermekek Kerékpárosok

Egyéb veszélyForgalom-
irányító 

fényjelző 
készülék

Egyenrangú 
utak kereszte-

ződése

Útkereszteződés alárendelt úttal

Sorompóval biztosí-
tott vasúti átjáró

Villamos Sorompó nélküli 
vasúti átjáró

Vasúti átjáró kezdete Két- vagy többvágányú vasúti 
átjáró kezdete

Vasúti átjárót előjelző táblák

Kijelölt gyalo-
gos- átkelőhely

Gyalogos alul- 
vagy felüljáró

Egyirányú forgalmú út Zsákutca

Torlódás

Tájékoztatást adó táblák

Taxiállomás Várakozóhely

Autóbusz 
megállóhely

Trolibusz 
megállóhely

Villamos 
megállóhely

Magánút

Taxiállomás Várakozóhely 
mozgáskor-
látozottak 
részére



P
Lakó- pihenő 

övezet
Lakó- pihenő övezet 

vége
Várakozóhely

Besorolás 
rendjét jelző 

tábla

Kapaszkodósáv Kapaszkodósáv vége Autóbusz 
forgalmi sáv

Kerékpárosok 
által is használ-
ható autóbusz 
forgalmi sáv

Út melletti 
kerékpárút

Kerékpársáv Kerékpársáv 
vége

Kerékpáros 
közvetett 
kapcsolat

Lakott terület kezdete Lakott terület vége Útirány-előjel-
ző tábla

Útirány-előjelző tábla Útvonal-megerősítő tábla

Nyított kerék-
pársáv



RepülőtérTáborozásra, 
illetőleg lakó-

kocsik részére 
kijelőlt hely

HajóállomásInformáció Műemlék 
templom

Üzemanyagtöl-
tő állomás

Szálloda, 
motel

Étterem

Műemlék 
épület

FűrdőhelySípálya

Nyilvános 
illemhely

Iható vízParkolj és 
utazz

BüféRendőrségIdegenforgalmi 
tájékoztatás

VasútállomásMűemlék vár, 
várrom

Távbeszélő 
állomás

Műszaki 
segélyhely

KórházElsősegélyhely

Jelzett 
turistaút, erdei 

tornapálya

Az út mellett vagy közelében lévő egyes 
létesítményekről tájékoztatatást adó táblák

Útburkolati jelek

Előjelző nyílAutóbusz-
forgalmi sáv

ZáróvonalTerelővonalÚttest szélét 
jelző vonal



Fényjelző készülékek

Háromlámpás fényjelző 
készülék

Kerékpárút vagy kerékpár-
sáv forgalmát szabályozó 

fényjelző készülék

Kiegészítő lámpa 
fényjelzései

Gyalogos, illetve 
gyalogos- és 

kerékpárosforgalom 
irányítására szolgáló 
fényjelző készülékek

Különösen 
veszélyes hely

Kerékpárosok 
közlekedésére kijelőlt 

úttest

Járműfor-
galom elől 

elzárt terület

Veszélyes helyre figyelmez-
tető útburkolati jel és vonal

Megálló-
hely 

Megállási, illetve 
várakozási tilalmat 

jelző vonal

Utat keresztező 
kerékpárút

Kijelőlt gyalogos- átkelőhely Megállás helyét jelző vonal Kötelező megállás helyét 
jelző vonal

Várakozóhely X-jel Nyítot kerék-
pársáv

Gyalogos, illetve
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