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KRESZ Mindentudó 10.
Kitérés

Kikerülés

Szembõl érkezõ jármûvekkel, ha az úttest két forgalmi sávnál keskenyebb, kölcsönösen az úttest széléhez 
kell húzódni.

Ha az egymás melletti elhaladás lehetetlen, azzal a jármûvel kell visszatolatni, amelyikkel ez 
könnyebben megtehetõ.

Ha az úttest belátható szakaszon egy forgalmi sávra
szûkül, a szembejövõk közül elsõként mehet:

- a villamos, ha nincs vagy nem jön villamos, akkor                                          

- az a jármû amelyik nem változtat irányt. Ha 
   mindkettõ irányt változtat, akkor

- a  kölcsönös udvariasság alapján kell dönteni.

Kikerülés a menetirány szerinti jobb oldalon álló jármû, vagy akadály melletti elhaladás.

Kikerüléskor az elõzésnél leírt feltételeket (lásd lejjebb) értelemszerûen alkalmazni kell!

Tilos kikerülni a gyalogosátkelõhely elõtt megálló jármûvet, és azt a villamost, amelyik olyan megállóhelyen
állt meg, ahol a fel- és leszállás az úttestre történik.

Kikerülési szándék jelzésére hangjelzést nem használhat!

Fokozott óvatossággal kikerülheti a  megkülönböztetõ fényjelzést használó gépjármûvet.

Elõzés    (elõzés a jármûvel az úttesten azonos irányban haladó jármû melletti elhaladás)

Elõzni csak abban az  esetben szabad, ha:

Az elõzést (általában) balról kell végrehajtani.  Kivételek:

(az elõzés öt feltétele)
1. Az elõzés a szembejövõ forgalmat nem zavarja.
2. Jármûvünket más jármû nem kezdte megelõzni.
3. A megelõzendõ jármû elõzési szándékot nem jelzett.
4. Van elegendõ oldaltávolság a megelõzött jármû mellett.
5. Vissza tudunk térni a megelõzött  jármû elé annak 
    zavarása nélkül.

Bármelyik feltétel ha nem teljesül, 
akkor  az elõzést tilos megkezdeni!

Csak jobbról elõzhetõ    
                                         

Jobbról is, balról is elõzhetõ a figyelmeztetõ 
jelzést használó jármû.

Elõzni tilos 
tábla után

Kivétel: gépjármûvel megelõzhetõ az 
egy nyomon  haladó jármû, valamint
a kézikocsi és az állati erõvel vontatott 
jármû.

Kivétel: gépjármûvel elõzhetõ az egy nyomon haladó jármû.

Kivételek: 
gépjármûvel megelõzhetõ az egy nyomon haladó jármû,
ha fõútvonalon vagy táblával védett úton haladunk,
rendõr vagy lámpa esetén, ha nem vesszük igénybe a 
menetirány szerinti bal oldalt,
ha jobbról szabad csak elõzni,       körforgalmú úton.

Vasúti átjáróban

Útkeresztezõdésben

Be nem látható
kanyarban és 
bukkanóban

Kivétel: egyirányú úton, osztott-
pályás úton, vagy ha az út köze-
pén záróvonal van és az elõzés 
nem jár annak érintésével.

-  más jármûvet a kijelölt gyalogos átkelõhelyen és közvetlenül elõtte

Tilos - kivételek nélkül - megelõzni:

-  a megkülönböztetõ jelzéseit használó gépjármûveket, valamint

Az elõzés végrehajtását gyorsítással, balra húzódással stb. akadályozni nem szabad!

- az úttest közepén, bal oldalán  haladó villamos,
- a balra bekanyarodni szándékozó jármû.

Tilos elõzni:

-  azt a villamost amelyik olyan megállóhely felé közeledik, ahol a  le és felszállás az úttestre fog történni.
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