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Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni,
megzavarni és az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az
ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.
A közlekedésbiztonsági kockázatot hordozó lézerblokkolók használata
tilos, ugyanakkor az új szabályozás nem tiltja az ellenőrzést előrejelző
eszközök alkalmazását.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------A KRESZ 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes
állapotban van – a főútvonalon kerékpározás esetét kivéve – a
kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott korlátozást, amely a vezetési képességre hátrányosan
ható szer és a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tiltására
vonatkozik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői
megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;”
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A KRESZ 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

A közterület-felügyelő a jármű megállítására a KRESZ-ben
előírt jelzést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel
meg kell állni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------A KRESZ 37. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és
autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében – a forgalmat ellenőrző és a megkülönböztető jelzést
adó berendezést működtető járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –
a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban
közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal
szélére kell húzódni,
b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a
forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra
kell húzódni,
és – ha az így kialakuló „folyosóban” történő
biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a
forgalmi
sávokat
kijelölő
terelővonalak
átlépésével kell haladni és megállni.”

A KRESZ 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Tilos várakozni,
ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az
onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni
jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza;
(A tulajdonos engedélyével várakozhatunk.)

A KRESZ 49. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető
fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a
megengedett
legnagyobb
sebességre
vonatkozó
rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha
magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a
személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
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A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:
A jármű figyelmeztetőjelzést adó berendezését
működtetni a következő esetekben kell:
- személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében
vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által
üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző
járművön a feladat végzése közben;
- közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e
tevékenységet végző járművön a feladat végzése
közben.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A KRESZ 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a
kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó
fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) visel.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------A KRESZ 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Személysérülést okozó baleset és a jármű kigyulladása esetén a
balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük
elvárható segítséget nyújtani. A jármű vezetője a
segítségnyújtáshoz
a
járművön
készenlétben
tartott
elsősegélynyújtó felszerelést, valamint a tűzoltó készülékkel
ellátott jármű vezetője a tűzoltó készüléket a kigyulladt jármű
oltásához köteles használni, illetve a segítségnyújtó
rendelkezésére bocsátani.
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