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Tisztelt Igazgató Úr! 
 
 
A www.444.hu portál nemrég beszámolt arról, hogy kollégái a közelmúltban a Tompa utcában 
figyelmeztető jelzést használva egy mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyen álltak, 
miközben a cikkben szereplő szemtanúk szerint hivatalos intézkedést nem végeztek. Az 
ügyben egy járókelő panaszt tett Önöknél, az erre adott válaszukat is megismerhettük a 
444.hu cikkéből.  
 
A KRESZ 50.§-a szerint /mellékelve/ a közterület-felügyelet a járművek hatósági 
elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt járművön 
használhat figyelmeztető jelzést e tevékenységek végzése közben, más esetben nem. A 
jogszabály azt is kimondja, hogy ilyen tevékenységek végzése közben, ha ez a tevékenység 
végzése érdekében elkerülhetetlen, a jármű olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos. 
Kiemelendő, hogy csak abban az esetben lehet tiltott helyen megállni, amennyiben ez 
elkerülhetetlen, azaz elvárható, hogy a mozgássérült parkolóhelyet csak rendkívül indokolt 
esetben foglalják el.  
 

Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy kollégái a felsorolt tevékenységek közül melyiket 
végezték akkor, amikor figyelmeztető jelzést használva a mozgássérült emberek számára 
kijelölt parkolóhelyen várakoztak.  
 

Szövetségünk elfogadhatatlannak tartja, ha az akadálymentes parkolóhelyeket jogosulatlanul 
veszik igénybe. Különösen nagy felelősségük van a hivatalos ügyben eljáró személyeknek, 
akiknek jogkövető magatartást tanúsítva, jó példával kell elöl járniuk. Kérem, tájékoztasson 
arról, hogy kivizsgálták-e az ügyet, és amennyiben munkatársai jogszerűtlenül foglalták el a 
parkolóhelyet, milyen szankcióban fognak részesülni. 
 

Várom szíves tájékoztatását! 
 
 

Budapest, 2017. március 14. 
 

 
Üdvözlettel 

 

Kovács Ágnes  
elnök 

  

mailto:kozter@ferencvaros.hu
http://www.444.hu/
https://444.hu/2017/03/07/ferencvaros-hivatalossa-tette-hogy-a-kozteruletesek-maganugyben-is-elfoglalhatjak-a-rokkantak-parkolohelyeit


2 
 

Melléklet 
 
KRESZ 50. § (1) A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben 

kell: 

a) ha a jármű 

aa) az út vagy közmű építését, tisztítását, fenntartását (javítását), 

ab) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék összegyűjtését 

végzi, 

b) az aa) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett útszakaszon anyagszállítást végző 

járművön, 

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt 

járművön e tevékenységek végzése közben, 

d) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, 

menet közben, 

e) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járművet vagy 

járműszerelvényt kísérő járművön kíséret közben, 

f) elromlott jármű vontatását rendszeresen végző járművön, ha az járművet ténylegesen vontat, 

g) a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző járművön hibaelhárítás közben, 

h) a radioaktív anyagot szállító járművön menet közben, illetve a szállítmányt rendszeresen kísérő 

járművön kíséret közben, 

i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet 

által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben, 

j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése 

közben, 

k) rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió-megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység 

közben. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző jármű vezetője, ha ez a munka 

végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat 

lényegesen nem akadályozza, 

a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja; 

b) 22 és 6 óra között - a megfelelő biztonsági intézkedések (pl. jelzőőr állítása) megtétele mellett és 

legfeljebb 10 km/óra sebességgel - egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a 

menetiránnyal szemben is közlekedhet; 

c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet; 

d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos; 

e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, 

az (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően 

alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és 

vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza. 

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti jármű nem az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez, a 

jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni nem szabad. 

(5) A figyelmeztető jelzést használó járműnek a többi járművel szemben - az általános szabályoktól 

eltérő - elsőbbsége nincs. 

 


