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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő jogi állásfoglalást kért a hatályos KRESZ
40. § (1) bekezdésével kapcsolatban, amely szerint:
Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5)
bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak az
úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan,
egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.
Véleménye szerint sok autóst megbüntetnek azért,
mert a gépjármű orra más irányban áll, mint az
úttest menetiránya, így a hatóságok által
feltételezhető, hogy a gépjármű menetiránya eltért az
úttest menetirányától.
A bejelentő értelmezése szerint az „úttest menetirány
szerinti jobb szélén” az úttest menetirányát kell
tekinteni és nem a gépjárművét.
Az állásfoglaláson túl azt is kéri, hogy a jogszabály
helyes értelmezéséről az alapvető jogok biztosa
tájékoztassa a közterület-felügyeletet és egyéb
szerveket.

lezárt

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 40. § (1) bekezdése
értelmezésével kapcsolatos közérdekű bejelentést a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium megvizsgálta, és az alábbiakról adott tájékoztatást.
A KRESZ 25. § (2) bekezdése szerint járművel az úttesten – az előzés
és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és
forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell
közlekedni. Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézikocsival, hajtott
(vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel – ha az út- és forgalmi
viszonyok lehetővé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell
haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön
szabályok (36. §) az irányadók.
A KRESZ 40. § (1) bekezdése szerint járművel megállni – ha közúti
jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak
az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban
szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.
A két idézett rendelkezésből egyértelműen következik a járművek
várakozási helyzetbe állításának összes feltétele. Ebből következően az úttest
menetirány szerinti jobb oldalán a járművet várakozási helyzetbe csak úgy
lehet elhelyezni, hogy elinduláskor eleget tudjon tenni a 25. § (2) bekezdése
szerinti idézett rendelkezésnek. Ellenkező esetben a várakozást követő
elinduláskor a várakozási oldal forgalmi irányával ellentétesen tudna csak
elindulni, ami szabálytalan.

