
A forgalmi helyzet helyes értelmezése az Istvántelki út - Árpád út kereszteződésében 
 

 

 
 

A fent említett kereszteződésben, az Istvántelki út felől érkezve az utca végén, az autós 
egy stop vonallal találkozik. A STOP vonal után egy gyalogátkelőhely van. A vonal 
magasságában jobb oldalon jól látható helyen van kihelyezve a stop tábla és a kötelező 
haladási irány jelzőtábla is. (Amely - a KRESZ a közúti közlekedési szabályokról szóló; 
1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet) 13.§ (1) bekezdés a) pontja utasítást adó tábla. ) 
„haladási  irány”;  a  tábla  azt  jelzi,  hogy  az  útkereszteződésben  a  táblán  lévő  nyíl  (nyilak)  által 

jelzett  irányban  (irányok  valamelyikében)  kell  továbbhaladni.   (Az irányok valamelyikében 
utalás arra értendő, ha a táblán a nyilak több irányba mutatnak.)  

Ebben a kereszteződésben az Istvántelki útról érkezők részére ez a tábla van 
érvényben a haladási irányra vonatkozóan, tehát a táblát követően az útkereszteződésben 
jobbra kell kanyarodnia. 

 



A tábla nem teszi lehetővé az egyenesen történő továbbhaladást. A táblát követően az a 
gépkocsivezető, aki egyből nem kanyarodik le jobbra, az egyenesen halad tovább egy 
forgalmi sávot, és a forgalom elől elzárt területtel találja magát szemben. Tehát az útburkolati 
jel az Istvántelki út jobb oldali sávját a továbbhaladás elől lezárja. /Mint tudjuk a forgalom 
elől elzárt területen nem szabad keresztül hajtani.) KRESZ a közúti közlekedési szabályokról 
szóló; 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet) 18.§ (1) k) járműforgalom elől elzárt terület 
(157. ábra); az útburkolati jellel jelzett területre járművel ráhajtani tilos;/ 

 
 

Az egy sávot egyenesen továbbhaladó figyelmen kívül hagyja a jelzőtábla hatályát, tehát 
szabálysértést követ el. Ha ráhajt a forgalom elől elzárt területre újabb 10.000-Ft-tal 
büntetendő kisseb súlyú szabálysértést is elkövet. 

 

 
 
Ha a járművezető nem hajt rá szabálytalanul a forgalom elől elzárt területre, akkor az 
Istvántelki út felezővonalának átlépésére kényszerül, melyet balra irányjelzéssel kellene 
jeleznie (gyakorlatilag átmegy a szemközti sávba), majd pedig a balra eső Árpád út jobb 
szélét jelző szaggatott vonalat is át kell lépnie. Ezt szintén balra irányjelzéssel kellene jelezni. 
(mivel valójában sávot is vált.) A leírtakat alátámasztja a google térkép és az illusztrációként 
bemutatott fotó is. A felüljáróra felhajtó gépkocsivezető ezen esetekben is figyelmen kívül 
hagyja a kötelező haladási irány jelzőtáblát.  
 
Adott helyre, azaz gyakorlatilag egy pontra, méghozzá közvetlenül a tábla utáni 
területre érvényes jelzőtáblák: 



 Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák, amelyek az adott kereszteződésre, vagy 
útszűkületre érvényesek. 

 A kötelező haladási irányt illetve kikerülési irányt jelző táblák. 
 A vasúti átjáró kezdete nevű tábla. 
 A tilalmi táblák közül a kötelező megállás jelzése. 
 A tájékoztató táblák közül a kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzés, a zsákutca, valamint 

az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az a gépjárművezető, aki az Istvántelki útról érkezik és 
felhajt a felüljáróra, jogsértést követ el. Ha a kereszteződés forgalmi rendjének kialakítója 
engedni kívánta volna a felüljáróra történő felhajtást, akkor a következő táblát tette volna 
ki: 
 

 
 

Illetve, a kereszteződésben nem festette volna fel a forgalom elöl elzárt területet - szemben az 
Istvántelki úttal -  illetve az Árpád út jobb szélét jelző szaggatott vonalat. A jelenlegi felfestések 
mellett egyértelmű a forgalmi helyzet. A kereszteződésben van tükör, amely arra szolgál, hogy segítse 
az Istvántelki út irányából érkezők balesetmentes lekanyarodását a szerviz útra, és az útburkolati jel is 
csak azért az Istvántelki út felezőjéig szaggatott, mert az Árpád út felől érkezők részére engedi a 
szerviz útra történő behajtást (a felfestett forgalom elől elzárt terület mellett.) Jól látható, hogy aki a 
felüljáróra felmegy, nem kanyarodik jobbra, hanem az Árpád út külső sávjából (melyet a 
szaggatott vonal és forgalom elöl elzárt terület választ el egymástó) középsőbe megy, és sávot 
vált, vagyis balra irányjelzéssel járó manővert hajt végre. 
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