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8 A Kerékpáros Miskolc Egyesület javaslatai 
 
A kérdőívezés és a szakmai elemzés eredményeképpen fogalmaztuk meg az alábbi, 37 tételből álló 
javaslatcsomagunkat. 
Részletes szakmai megalapozást a tanulmány II. része tartalmaz. 
 

Áttekintő táblázat 
a Kerékpáros Miskolc Egyesület zebrabiztonsági javaslatcsomagjáról 
 
A táblázatban bordó színnel jelöltük azt a gyorsan megvalósítható 21 db javaslatot, amely inkább 
csak határozott szándékot igényel, a szürke pedig a 16 db, hosszabb előkészítést, előzetes 
egyeztetéseket, vizsgálatokat kívánó javaslatot jelzi. 
A javaslatok tárgya mellett a tanulmány egyes részeinek releváns pontjaira hivatkozunk. 
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8.1 Gyalogosbiztonságot növelő alap létrehozása 

 
Javasoljuk kizárólag a gyalogosbiztonság növelésére fordítható pénzalap létrehozását. 
 
Ez az elkülönített pénzalap javaslatunk szerint az üzemanyagok árához adott literenkénti 
legalább 1 Ft-os tételből képződhet. 
 

 
 



 

 

Nézzünk egy példát! 
 
Gyalogosbiztonsági alap üzemanyagok árába épített forrása 1 Ft/l 4 Ft/l 
Magyarország éves átlagos üzemanyag-fogyasztása, liter 6,5 milliárd 6,5 milliárd 
Képződő forrás, Ft 6,5 milliárd 26 milliárd 
Egy középsziget ára, Ft 2 millió 2 millió 
Ha a teljes forrásból középsziget készül, db 3250 13000 
Ez megyénként egyetlen év alatt, db 162 650 
 
Az alap javasolt felhasználása: 

1. Gyalogos-átkelés tárgyú kutatások finanszírozása. 
2. Gyalogos-átkelőhelyek átfogó felmérésének, nyilvántartásának finanszírozása. 
3. Gyalogos-átkelőhelyek létesítésének, fenntartásának finanszírozása. 
4. A javaslatcsomagunkban szereplő forgalomtechnikai változtatások bevezetésének finan-

szírozása (így különösen a megállás helyének jelzése, valamint a jelzőtáblák cseréje). 
5. Gyalogos-átkelőhelyek további biztonságnövelő fejlesztéseinek finanszírozása. 

 
Látható, hogy már a literenkénti 1 Ft-ból is látványos eredményeket lehetne elérni: megyénként 
átlagosan 162 középszigetre lenne elegendő, már egyetlen esztendő alatt! 
 
Picit bátrabb intézkedéssel, literenkénti 1 Ft helyett a bruttó kiskereskedelmi ár 1%-át (ami literen-
ként 3–4 Ft) rendelve az alapba rövid idő alatt csodát lehetne tenni. Ez utóbbi esetben úgy is, ha a 
nagyobb forrásból több célra (kutatás, középsziget, egyéb beavatkozások) is fordítanak. 
 
 
Indoklás 
 
Magyarországon 2019-ben 39 fő halt meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken. Ezen túl további évi 
átlagosan 800–900 fő szenved sérülést a zebrákon. 
 
Az üzemanyag árába beépülő literenkénti 1 Ft a 400 Ft körüli átlagárak időszakában lényegében 
észrevehetetlen tétel, egyetlen hét leforgása alatt ennél akár nagyságrenddel is többet ugrálnak az 
árak. 
Az üzemanyag-vásárlókra gyakorolt hatása ezért alapvetően nem gazdasági, hanem pszichikai. 
Másfelől viszont látványosan sok pénz gyűlhet össze belőle, amellyel már érdemben javítható a 
közlekedés biztonsága. Gondoljuk el, hogy egyetlen haláleset becsült költsége 300 MFt1, azaz a 
zebrákon bekövetkező halálesetek évi 12–15 milliárd forintjába kerülnek az országnak. Ez az 
üzemanyagok árába építendő gyalogosbiztonsági alap évi 6,5 milliárdját durván meghaladó összeg. 
 

 
1 A KTI számításai alapján 



 

 

Egy ilyen alap elindítását akár hiszti is kísérheti, hiszen az Magyarországon az elhíresült taxisblokád 
óta ismert, hogy az üzemanyagár az átgondolatlan tömeghisztéria kitűnő terepe lehet. 
Mindazonáltal biztosak vagyunk benne, hogy ebben az esetben ez megfelelő kommunikációval 
kezelhető. Azért a gépjárművezetők túlnyomó többsége közlekedni szeretne, nem pedig ölni. 
Családtagjaik, gyerekeik, szüleik, maguk is zebrahasználók. Ha tehát pontosan tudják, hogy 1 Ft-
jaikat az illetékesek valóban a biztonság növelésére fordítják, akkor ezt az emberek várhatóan 
megértik és elfogadják. 
 
A megértés és elfogadás garanciája véleményünk szerint az alap fölhasználásának átláthatósága. 
Ha a gyalogosbiztonsági alap kezelője (legyen az alapítvány, kormányzati szerv, bármi) minden 
évben részletesen bemutatja a nyilvánosság számára az előző évi gazdálkodást, a pénz 
fölhasználását, akkor (és attól) várható a társadalmi elfogadás. 
 
Ugyanakkor – például a baleseti mutatókon – nagyon látszik, hogy a zebrákra jelenleg nem költ 
eleget az ország, ezért a jelenlegieken felüli igen jelentős többletforrás biztosítása a szó szoros 
értelmében életbevágóan fontos. 



 

 

 

8.2 A helyzet javítását célzó intézkedések, beavatkozások megalapozása 

 
Ahhoz, hogy a zebrákkal kapcsolatban tervezett intézkedések valóban a remélt eredménnyel 
járjanak, a biztonság jelentősen nőjön, nélkülözhetetlen a beavatkozások szakmai megalapozása. 
A kutatásnak a külföldi zebrakörnyezetek tanulmányozása, a szakirodalom, a nemzetközi fejlődési 
trendek vizsgálata mellett a hazai zebrák teljes körű műszaki felmérésére is ki kellene terjednie. 
 
Javasolt főbb kutatási témák: 

1. Gyalogos-átkelőhely zebracsík burkolati jelét fölváltó, szemiotikailag hibátlan burkolati 
jel kifejlesztése. 

2. Gyalogos-átkelőhelyek előtti megállás helyét jelző vonal jellemzőinek meghatározása. 
3. Rálátási viszonyok elemzése, mérnöki támogatás a jogszabályalkotáshoz, különös 

tekintettel az átkelők előtti/utáni megállási tilalom szükséges hosszának 
meghatározására. 

4. Adott útvonalon az átkelők egységes, vagy nem egységes forgalomtechnikai kialakí-
tásának következményei a gyalogosbiztonságra, az útvonal összes átkelőjére vonat-
kozóan. 

5. Társadalmi, tudati kérdések. 
 
 
Indoklás 
 
Tanulmányunk II. részének 7.2. fejezetében részletesen foglalkoztunk a gyalogos-átkelőhelyek 
biztonságát befolyásoló műszaki problémákkal, és igyekeztünk átfogó képet nyújtani a világon 
terjedő különböző megoldásokról. 
Bizonyos, hogy a gyalogos-átkelőhelyek biztonsága jelenleg nem megfelelő, a helyzetet javítani 
kell, és erre az eddig tett intézkedések elégtelenek. Mind közlekedésszakmai, mind gazdaságossági 
szempontból szükséges a valóban hatékony megoldások kutatása, megtalálása. 
Önmagában a jó szándék nem elegendő, az eredményességhez stabil szakmai alapok kellenek, 
különben a források érdemi eredmény elérése nélkül pazarolódhatnak el. 



 

 

 

8.3 A jogszabályi előírások rendezése 

 
Javasolt célkitűzések: 

• A hazai szabályok gyalogosvédelemre fókuszáló, értékalapú átalakítása. 

• A releváns államközi egyezmények felülvizsgálatának kezdeményezése. 
 

8.3.1 A bizalmi elv pontosítása 

 
Javasoljuk 

• a bizalmi elv hivatkozható paragrafusként történő megjelenítését a KRESZ-ben2, 

• a bizalmi elv alóli kivételek felsorolását. 
 
Indoklás 
 
A legvédtelenebb úthasználók biztonságának javulása elképzelhetetlen a sokszor egészen barbár 
gépjárművezetői attitűdök alapvető változása nélkül. 
Az attitűdváltáshoz természetesen nagyon fontos a társadalmi szemléletváltozás, de ugyanígy 
nélkülözhetetlen a szilárd, az átlagpolgár viselkedését befolyásolni képes jogi háttér megteremtése 
is. A javaslat ez utóbbit célozza. 
 

8.3.2 Speciális védelem a gyermekeknek 

 
Javasoljuk az osztrák, vagy a svájci mintához hasonlóan előírni a hazai KRESZ-ben is a 
járművezetők számára a sebesség csökkentésének és a szükség szerinti megállás kötelezett-
ségének előírását, ha az úton gyermekek kelnek át, ha észlelhető a gyermekek átkelési szándéka 
vagy figyelmetlenségük az út mentén. 
 
Indoklás 
 
Tanulmányunk II. részének 7.1.1.3. alfejezetében meghivatkoztuk az osztrák KRESZ 29a 
paragrafusát, amely ilyen előírást tartalmaz. 
 
Az általunk elvégzett kérdőívezés során (lásd tanulmányunk I. részének 3.5–3.7. alfejezeteit) az 
alábbi eredmény született, mely alapján vélelmezzük a módosítás jelentős társadalmi elfogadását 
és támogatását: 

 
2 Az osztrák példát tanulmányunk II. részének 7.1.1.1 fejezetében mutattuk be. 



 

 

• arra a kérdésre, hogy létezik-e olyan európai ország, amelyben a hivatkozott szabály él, 
61% válaszolt igennel és csak 5,7% zárta ki, hogy lenne ilyen ország, 

• a válaszadók 95%-a szerint ezt a szabályt indokolja a gyermekek védelme, akik életkorukból 
adódóan még nem képesek a veszély felismerésére és csak 4,9% tartja a szigorú előírást az 
autósok szívatásának, 

• csupán a válaszadók 17%-a nem támogatná hasonlóan szigorú megállási kötelezettség 
előírását a magyar KRESZ-ben. 

 
Meghivatkozzuk a svájci hasonló szabályt3: 

 

8.3.3 A gyalogos-átkelőhely fogalmának rendezése, a jogok és kötelezettségek 
értékalapú szabályozása 

 
Javasoljuk a KRESZ 21. és 43. paragrafusában az elsőbbséggel rendelkezők felsorolását4. 
 
1. 
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek KRESZ jogszabály szerinti nevéből a kijelölt szó törlését 
javasoljuk. 
 
2. 
Megfontolásra javasoljuk viszont a jelenlegi egy helyett több átkelési lehetőség definiálását: 

• elsőbbségi gyalogos-átkelőhely, 

• elsőbbségi gyalogos-átkelőhely különleges figyelmet igénylő úthasználókkal, 

• figyelmességi gyalogos-átkelőhely.5 
 
Az elsőbbségi gyalogos-átkelőhely és az elsőbbségi gyalogos-átkelőhely különleges figyelmet 
igénylő úthasználókkal lényegében a mai kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megfelelője, a 
gyalogosok elsőbbségével, a közlekedők jogainak és kötelezettségeinek élet- és értékalapú 
továbbfejlesztésével. 

 
3 Nem hivatalos, e tanulmány szerzői által készített fordítás. Az eredeti szöveg: Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit 
3Er muss die Geschwindigkeit mässigen und nötigenfalls halten, wenn Kinder im Strassenbereich nicht auf den Verkehr 
achten. 
4 Pl. kerekesszékesek, görkorcsolyázók nevesítése. 
5 Mindezt értelemszerűen szükséges átvezetni a releváns útügyi szabályozásokon. 

741.11 Verkehrsregelnverordnung (VRV) 
1. rész: A járműforgalom szabályai 
1. szakasz: Általános forgalmi szabályok 
4. cikk Megfelelő sebesség 
3Köteles a sebességet csökkenteni és szükség esetén megállni, ha az út környezetében gyermekek nem figyelnek a 
forgalomra. 
 
Ha egy jármű vezetője észleli, hogy az úttesten gyermekek egyesével vagy csoportban, felügyelettel, vagy 
felügyelet nélkül kelnek át, vagy akarnak átkelni, köteles számukra lehetővé tenni az akadálytalan és veszélytelen 
átkelést az úttesten, és ezért ha szükséges, meg kell állnia. Ez nem érinti a 76. § rendelkezéseit. 



 

 

 
 

A figyelmességi gyalogos-átkelőhely csupán figyelemfelhívó intézmény, amely az áthaladó 
gyalogos számára nem biztosít elsőbbséget. 
 
Az alapmegoldás az elsőbbségi gyalogos-átkelőhely. 
Elsőbbségi gyalogos-átkelőhely különleges figyelmet igénylő úthasználókkal olyan helyszíneken 
létesülhet, ahol az átkelő gyalogosok között feltűnően nagy a különösen veszélyeztetettek aránya, 
ilyen helyszínek lehetnek pl.: 

• gyermek- és oktatási intézmények, 

• idősek gondozására szolgáló intézmények, idősotthonok, 

• különféle fogyatékkal élőket ellátó intézetek, otthonok, 

• kórházak, orvosi rendelők környezete. 
 
Figyelmességi gyalogos-átkelőhely6 célszerűen ott létesíthető, ahol az elsőbbségi gyalogos-
átkelőhelyek létesítésének feltételei nem teljesíthetők, azonban van gyalogos átkelési igény. Ilyen 
helyszínek lehetnek pl.: 

• ahol nincs és nem is biztosítható szilárd burkolatú járdakapcsolat, 

• nincs mód megfelelő közvilágítás kiépítésére, 

• a gyalogosforgalom nem nagy, 

• az útra engedélyezett sebesség ≤30 km/h. 

 
6 A Füssenben készült kép forrása: Maitz, kreisbote.de 



 

 

3. 
Javasoljuk a KRESZ 21. § (6)–(7)–(8) bekezdésének módosítását és igazítását a civilizált KRESZ-
ekhez. 
Ebben kiemelten fontos a szándék elsőbbségének elismerése, tehát hogy ne csak a járdáról az 
úttestre már lelépett gyalogosnak legyen elsőbbsége, hanem már a fölismerhetően átkelni 
szándékozónak is. 
 
Indoklás 
 
Ad 1. 
A kijelölt szó törlését egyszerűen azért javasoltuk, mert ma már fölösleges. 
Úgy gondoljuk, elég ezt azzal indokolni, hogy a világon talán sehol sem bővítik ezzel a gyalogos-
átkelőhely elnevezését, a kijelölt szónak semmilyen közlekedésbiztonsági relevanciája nincs, az 
pedig evidencia, hogy a gyalogos-átkelőhely ott van, ahol kijelölték. 
 
Ad 2. 
A nemzetközi gyakorlatban széles körben elterjedt, hogy a gyalogosokon, mint legvédtelenebb 
úthasználókon belül is külön védelmet nyújtanak azok bizonyos csoportjainak, jellemzően a 
gyermekeknek, időseknek, vakoknak. Ez a fokozott védelem részben a KRESZ-ek tartalmában 
(normaszövegében) jelenik meg, részben a különösen védett csoportokra vonatkozó egyedi 
forgalomtechnikai jelzésekben. 
A kiemelt kezelés oka, hogy e speciális csoportoktól biológiai okokból nem várható el (mert nem 
képesek rá), hogy mindenkor maradéktalanul szabálykövetően közlekedjenek, ezért a biztonságot 
az szolgálja, ha a velük interakcióba kerülő – érzékszervi, figyelemösszpontosító és reagálóképes-
ségi, stb. szempontból jól működő szervezetű – közlekedők számára írnak elő e csoportok védel-
mében szigorúbb, szabályokat, vagy legalább fokozott figyelemfelhívást. 
Erre tettünk javaslatot a különleges figyelmet igénylő úthasználók által igénybe vett átkelőhely 
fogalmával. Tanulmányunk II. részének 7.1.2.5. pontjában pedig példákat is mutattunk az ilyen 
csoportok miatt alkalmazott jelzőtáblákra. 
 
Jelenleg a KRESZ egyáltalán nem tudja kezelni azokat a helyzeteket, amikor valahol van gyalogos 
átkelési igény, gyalogos-átkelőhely azonban műszaki okokból – tegyük hozzá, indokoltan – nem 
létesíthető, vagy létesítése mérnöki-közlekedésbiztonsági szempontból nem előnyös. 
Ezekre a helyzetekre ajánlható a figyelmességi gyalogos-átkelőhely. Ha a jogszabályban meg-
jelenik, akkor műszaki megvalósítása is szabályozható, egységesíthető. 
Ez a fajta átkelési megoldás több állam KRESZ-ében ismert, pl. courtesy crossing néven, illetve 
számos ország alkalmazza a gyakorlatban. 
 
Ad 3. 
Tanulmányunk II. részének 7.1.1.4. pontjában részletesen bemutattuk, hogy a KRESZ az elsőbbségi 
jog megvalósulása szempontjából aktuális közlekedési módjuk alapján diszkriminál az állam-



 

 

polgárok között: miközben a veszélypotenciál a járművekben van és a gépjárművekben utazók 
biztonságát számos műszaki megoldás védi, a KRESZ elsőbbségi helyzetben csak és kizárólag a 
védtelen gyalogosra ró meggyőződési kötelezettséget. 
Ráadásul érvekkel bizonyítottuk, hogy lehetetlen, hogy a gyalogos ténylegesen eleget tehessen 
ennek a meggyőződési kötelezettségnek, mivel az ehhez szükséges információk zöme a 
járművezető/jármű oldalán merül föl. 
 
Nem véletlenül tartalmazzák a szándék elsőbbségét a világ legjobb közlekedésbiztonsági mutatói-
val és legfejlettebb közlekedési kultúrájával büszkélkedő országok KRESZ-ei, így a skandináv álla-
mokéi, a német, az osztrák7 (a szomszédság okán ezt idézzük alább szürke keretben8), a holland, 
francia, luxemburgi, új-zélandi. De megvan ez pl. cseh KRESZ-ben is. 

Ma már a rosszabb mutatókkal rendelkező államokban is megjelenik a szándék elsőbbsége, így pl. 
Dél-Afrikában. 
 
Fontos újdonság, hogy Európa kedvezőtlen gyalogosbaleseti mutatókkal rendelkező államai is 
fölismerték a szándék elsőbbségének fontosságát, és léptek/lépnek és érnek el nagyon fontos és 
biztató eredményeket. 
Litvániában 2018. november 1-jétől módosult a KRESZ (KET, Kelių eismo taisyklės)9, kifejezetten a 
legvédtelenebb úthasználók biztonságára fókuszálva. A módosító csomag egyik kulcseleme volt a 

 
7 Az osztrák KRESZ 1960 óta tartalmazza a gyalogosok zebrán való elsőbbségét, ez 1977-ben egészült ki a járművezetők 
megállási kötelezettségével. A szándék elsőbbsége 1994 óta él, innen nézve lemaradásunk tőlük 26 év. 
8 Nem hivatalos, e tanulmány szerzői által készített fordítás. Az eredeti szöveg: § 9. Verhalten bei Bodenmarkierungen 
(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fußgänger oder Rollschuhfahrer, der sich auf 
einem Schutzweg befindet oder diesen erkennbar benützen will, das unbehinderte und ungefährdete Überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem Zweck darf sich der Lenker eines solchen Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit 
einer solchen Geschwindigkeit nähern, daß er das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann, und er hat, falls 
erforderlich, vor dem Schutzweg anzuhalten. In gleicher Weise hat sich der Lenker eines Fahrzeuges, das kein 
Schienenfahrzeug ist, vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, um einem Radfahrer oder Rollschuhfahrer, der sich 
auf einer solchen Radfahrerüberfahrt befindet oder diese erkennbar benützen will, das ungefährdete Überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen. 
9 A Kerékpáros Miskolc Egyesület nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Litván Köztársaság Budapesti 
Nagykövetségének és személy szerint is Vytautas Pinkus nagykövet úrnak, valamint munkatársának Asta Paulauskytė 
asszonynak kedvességükért, a módosítás és hátterének megismeréséhez nyújtott értékes segítségükért. 

Straßenverkehrsordnung, II. fejezet. Vezetési szabályok 
9. §. Magatartás burkolati jeleknél 
… 
(2) A nem kötöttpályás jármű vezetője köteles az olyan gyalogosnak vagy görkorcsolyázónak, aki egy gyalogos-
átkelőhelyen tartózkodik, vagy azt felismerhetően igénybe kívánja venni, az úttesten történő akadálytalan és 
veszélytelen átkelést lehetővé tenni. Emiatt az ilyen jármű vezetője a gyalogos-átkelőhelyet csak olyan sebességgel 
közelítheti meg, hogy a járművet a gyalogos-átkelőhely előtt meg tudja állítani, és ha szükséges, köteles a gyalogos-
átkelőhely előtt megállni. A nem kötöttpályás jármű vezetője ugyanilyen módon köteles eljárni a kerékpáros 
átvezetés előtt, hogy a kerékpárosnak vagy görkorcsolyázónak, aki egy kerékpáros átvezetésben tartózkodik, vagy 
azt felismerhetően igénybe kívánja venni, az úttesten történő veszélytelen átkelést lehetővé tegye. 



 

 

szándék elsőbbségének bevezetése: 2018-tól Litvániában az átkelőhely előtt álló gyalogost is 
megilleti az elsőbbség, még mielőtt lelépett volna az úttestre. Ennek bevezetését a rossz gyalogos-
baleseti adatokkal indokolták. A módosítással összefüggésben a baleseti helyzet jelentősen javult, 
azonban a litván illetékesek hangsúlyozzák, hogy ebben a jogszabályváltozás mellett az elindított 
szemléletformáló kampánynak is nagyon fontos szerepe van. 
 

  
 

 
 

A képek forrása a litván szakminisztérium anyaga: Esminės Kelių eismo taisyklių naujovės nuo 2018-11-01 

 
 
A lengyel KRESZ (Kodeks drogowy) tervezett módosításának három lényeges változtatás adja a 
gerincét: 

• lakott területen az éjszakai órákban is 50 km/h-ra csökken az engedélyezett sebesség 
(eddig éjjel 60 km/h volt), 

• szigorítják a gyorshajtás miatti büntetést (becslésük szerint a várt következmény évi 
mintegy 40 000-rel több jogosítvány bevonása), 

• a gyalogos-átkelőhelyekre vonatkozó szabály korszerűsítése a szándék elsőbbségének 
beemelésével. 

 
Látható, hogy mindhárom változtatás a gépjárműforgalom szelídítését, a legvédtelenebb 
úthasználók biztonságának növelését célozza. A szándék elsőbbségének bevezetése már sok éve a 



 

 

társadalmi viták középpontjában van, és éppen a litván módosítás sikerét tekintve emelték be a 
tervezetbe a lengyelek. 
Tanulmányunk lezárásakor a módosítás még nem lépett hatályba, társadalmi vita folyik róla. 
 
 

8.3.4 A gyalogos-átkelőhelyek alap forgalomtechnikai jelzéseinek reformja 

 
Tanulmányunk II. részének 7.1.2. fejezetében bizonyítottuk, hogy a gyalogos-átkelőhelyet 
napjainkban jelző E-038/103 jelzőtábla10 hibás, nem alkalmas a gyalogosok elvárható védelmére, 
továbbá a gyalogos-átkelőhelyek U-034, U-035, U-036/152 burkolati jele rendszeridegen elem. 
Ezért javasoljuk kiváltásukat. 
Az alábbiakban erre vonatkozóan részletes elképzelést mutatunk be, azonban jelezzük: részletes 
elképzelésünket inkább problémafölvetésnek szánjuk, tényleges javaslatunk az, hogy induljon 
kutatás a témában, és a forgalomtechnika annak eredménye alapján módosuljon. Ehhez az 
eredmény alapján kezdeményezni kell majd a Bécsi Közúti Jelzési Egyezmény és Kiegészítő 
Európai Megállapodásának módosítását is. 
 

8.3.4.1 Jelzőtábla 
 
Táblázási javaslatunk az elsőbbségi gyalogos-átkelőhelyekre vonatkozik, a figyelmességi átkelőket 
jelzőtábla nem jelzi. 
 
Az E-038/103 jelzőtábla helyett az 
SADC-RTSM rendszer R2.1, illetve 
R2.1-RHT jelű táblájának a hazai 
szabályok és közlekedési kultúra sze-
rint módosított, a Bécsi Közúti Jelzési 
Egyezmény megfelelő módosítása 
esetén ahhoz is illeszkedő változatát 
képzeljük el, amely áll: 

• a Bécsi Közúti Jelzési Egyez-
mény 3. sz. melléklete szerinti 
B,1 jelzőtáblából, és 

• a Bécsi Közúti Jelzési Egyez-
mény 3. sz. melléklete szerinti 
A,12, illetve A,13 mintájú kiegészítő táblából.11 

 

 
10 ÚME kód/KRESZ ábraszám 
11 Lényegében az e-UT 04.02.21:2012 sz. ÚME A-020 és A-021 jelzőtábla betétjei, előbbinél a zebracsíkozás nélkül. 



 

 

Különösen csomóponti környezetben ez a táblakombináció félrevezető lehetne: 

• az alárendelt irányból érkező járművek vezetőit megtévesztheti az elsőbbséggel rendelkező 
utat keresztező gyalogos-átkelőhelyet védő jelzőtábla hátoldalának (csúcsára állított 
háromszög alak) észlelése, tévesen gondolhatnak arra, hogy nekik van elsőbbségük, 

• az elsőbbséggel rendelkező úton érkező járművek vezetői a zebrát védő tábla alapján 
tévesen gondolhatnak arra, hogy a keresztező (alárendelt) járműforgalomnak (is) 
elsőbbséget kell adniuk. 

 
Ezért csomópontokban: 

• az alárendelt irány táblázható 
az ismertetett új táblakom-
binációval (elsőbbséget ad a 
keresztező gyalogos- és jár-
műforgalomnak), 

• az elsőbbséggel rendelkező 
irányból azonban a piros 
EAK-háromszög és benne a 
gyalogosjelkép fehér hátterű egyesített jelzőtáblán (a betétjében gyalogosjelképet 
tartalmazó piros háromszögletű jelzés fehér négyszög alakú alaptáblán) jelenik meg, 
amelynek alakja hátulról nem utal a B,1 jellegre, szemből pedig az egyesített táblából 
lehet tudni, hogy csak a gyalogos-átkelőhelyre vonatkozik az elsőbbségadási 
kötelezettség. 

 
Folyópályán is az utóbbi, az egyesített jelzőtábla alkalmazását tartjuk jobb megoldásnak. 
 
Indoklás 
 
Sem a Bécsi Közúti Jelzési Egyezmény, sem annak Kiegészítő Európai Megállapodása nem zárja ki a 
B,1 jelzőtábla alkalmazását a gyalogosan közlekedők elsőbbségének jelzésére, csupán nem tar-
talmazza nevesítve, hiszen a fejlődés korábbi fokán, amikor ez a két egyezmény született, ez a 
kérdés még nem merült föl. (Egyébként pedig, ha kizárná, akkor is érdemes lenne átgondolni, hogy 
a kizárás rendben van-e.) 
 
Súlyos rendszerbeli hiányosság, hogy a jelenlegi, E osztályú, gyalogos-átkelőhelyet jelző tábla nem 
utasítja a járművezetőket a gyalogjárók számára történő elsőbbségadásra, hanem csupán súlyta-
lan, tájékoztató funkciójú jelzőtábla. Persze – ahogy tanulmányunk második részében rámutattunk 
– ez a jellegtelen színű és alakú tábla gyalogosbiztonsági szempontból lényegében semmire sem jó. 
 
Ha elemi szinten komolyan akarjuk venni a gyalogosok elsőbbségét az átkelőhelyeken, akkor azt 
csak a megfelelő táblaosztályba tartozó, és a járművezetők számára az elsőbbségadás kötele-
zettségét jelentő jelzőtáblával lehet megtenni. Ez lehet új fejlesztésű tábla is, de véleményünk 



 

 

szerint a javasolt megoldás is alkalmas rá. A lényeg, hogy tekintélyes, a szigorú jelzési parancsot 
alakjával, színeivel is nyomatékosító dizájnra van szükség. 

Okozhat-e gondot a megszokott bécsi E,12a jelzőtábla helyett egész másnak az alkalmazása? 
A jelzőtábláknak – és a jelzések rendszerének – megvan a maga evolúciója. 
A jelzőtáblák nem mindig voltak olyanok, mint ma. Számos tábla jelentősen, akár többször 
módosult az évtizedek folyamán, a jelzőtáblák megváltozása nem új és nem ördögtől való. 
Terjedelmi okokból ezt itt nem részletezzük, de a IV. rész 13. függelékében mutatunk néhány 
példát a jelzőtáblák történeti fejlődésére. 
 
Amire viszont gondolni kell, az az egyezménynek azon kitétele, amely szerint a B,1 jelzőtábla nem 
viselhet jelképet. Ez a szabály akár racionális is lehetett addig, amíg a jelzőtáblát csak a klasszikus 
módon használták, álláspontunk szerint gyalogosoknak biztosítandó elsőbbség előírására jelképpel 
tökéletesen alkalmas. 
De természetesen mást is ki lehet találni a gyalogosok elsőbbségi táblájára, a lényeg, hogy komoly, 
jól fölismerhetően elsőbbségi tábla legyen. 
 
Ha a különös figyelmet igénylő úthasználókra a jogszabály külön fölhívja a járművezetők figyelmét, 
akkor ennek forgalomtechnikai jelzésen is meg kell jelennie, erre javasoljuk a veszélyre utaló 
értelmű sárga színnel történő megkülönböztetést. 
 
Minden elsőbbségi gyalogos-átkelőhely előtt (tehát nem csupán a különös figyelmet igénylő 
úthasználók átkelői előtt) javasoljuk a gyalogos-átkelőhely elsőbbségét jelző táblák megismét-

Bécsi Közúti Jelzési Egyezmény, 1. melléklet. Közúti jelzőtáblák 
B fejezet. ELSŐBBSÉGI JELZŐTÁBLÁK 

1. „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” jelzőtábla 
a) Az „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” jelzőtábla a B,1 jelzőtábla legyen. Ez egyenlő oldalú háromszög alakú 

legyen, melynek egyik oldala vízszintes és az ezzel szemben levő csúcsa ez alatt van. Alapszíne fehér 
vagy sárga, kerete piros legyen. A jelzőtábla nem viselhet jelképet. 

b) Az általános méretű jelzőtábla oldalának mérete megközelítőleg 0,90 m legyen; a kisméretű jelzőtábla 
oldalának mérete ne legyen kisebb 0,60 m-nél. 

Bécsi Közúti Jelzési Egyezmény, II. fejezet. Közúti jelzőtáblák 
Szabályozó jelzőtáblák 
10. cikk. Elsőbbségi jelzőtáblák 

3. A B,1 „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” jelzőtáblát annak közlésére kell alkalmazni, hogy a vezetők annál az 
útkereszteződésnél, ahol a jelzőtáblát elhelyezték, kötelesek elsőbbséget adni az azon az úton közlekedő 
járművek részére, amelyhez közelednek. 
… 

4. Ha az illetékes hatóságok szükségesnek látják, a B,1 vagy B,2 jelzőtábla máshová is elhelyezhető, mint az 
útkereszteződésnél. 

13/A. cikk. Különleges szabályokat jelző táblák 
3. Az E,12a, E,12b vagy E,12c jelzőtáblákat gyalogos-átkelőhelyeknél kell elhelyezni, ha ezt az illetékes 

hatóságok tanácsosnak látják. 



 

 

lését az úttest menetirány szerinti bal oldalán12. Ezt sorrendben először a párhuzamos közle-
kedésre berendezett egyirányú forgalmú utakon, majd a párhuzamos közlekedésre berendezett 
utakon, végül minden úton hasznos megvalósítani (kötelező jelleggel). 
 
Indoklás (jelzőtáblák megismétlése) 
A járművezetők gyakran a messziről egyébként jól látható jelzőtáblákat sem észlelik, vagy csak 
későn. A gyalogos-átkelőhely esetében annak idejében történő fölismerése szó szerint élet-halál 
kérdése, ezt segítheti a megismételt tábla. Helyszíntől és forgalmi körülményektől függően a 
menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezett tábla láthatósága esetenként korlátozott is lehet (pl. 
párhuzamos közlekedésre berendezett út külső sávjában haladó nehézjármű takaró hatása a belső 
sávban haladó személygépkocsi vezetője számára észlelhetetlenné teheti az úttest jobb oldalán 
elhelyezett jelzőtáblát). 
 
A 8.3.4.2. pontban javasolt, az elsőbbségi gyalogos-átkelőhelyek előtt alkalmazandó megállás 
helyét jelző vonal nyomatékosítására javasoljuk az alábbi minták szerinti (vagy hasonló) 
jelzőtáblák bevezetését és felvételét a KRESZ-be is. 

 
 

Indoklás (jelzőtáblák megismétlése) 
A nemzetközi gyakorlat eltérő abban, hogy a gyalogos-átkelőhelyek előtt alkalmazott megállás 
helyét jelző vonal mellett van-e a megállás, az elsőbbségadás helyét jelző burkolati jelet nyoma-
tékosító jelzőtábla. 
 

 
12 Pl. német nyelvterületen széles körben elterjedt a jelzőtábla bal oldalon, vagy a forgalmi sáv fölött való megismétlése, 
ez Wacha F. – Austerhuber E.: RVS Querungshilfen für Fußgänger. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1992 
szerint akkor szükséges, ha az úttest szélessége >7 m. 



 

 

A közúti közlekedés hazánkban alkalmazott jelzésrendszerében a táblák prioritásban főszabály 
szerint megelőzik a burkolati jeleket. Mi leginkább azért javasoljuk, mert a burkolati jel ilyen 
alkalmazása hazánkban újdonság lesz. Illetve mert a járművezetők között sok a figyelmetlen. 
 

8.3.4.2 Burkolati jel 
 
Javasoljuk vizsgálni, hogy a hosszirányú és a keresztirányú burkolati jelek logikai rendszerétől 
teljesen idegen zebracsíkozást milyen keresztirányú burkolati jellel lehet optimálisan kiváltani. A 
kutatás eredménye alapján kezdeményezhető a vonatkozó nemzetközi egyezmények, valamint a 
hazai KRESZ és a kapcsolatos rendeletek, előírások módosítása (a hosszirányú vonalak mintegy 
vezetik a gépjárművezetőt, tudat alatti üzenetük a haladásra, a sebesség tartására, akár 
növelésére biztat, míg a keresztirányú burkolati jelek üzenete a sebesség csökkentése, a 
megállás – a zebracsíkok pedig akkor is hosszirányúak, ha vastagabbak a többi hosszirányú 
burkolati jelnél). 
Úgy sejtjük, hogy a jelenleg alkalmazott 50/50 kiosztású zebracsíkozás 90 fokkal elforgatva már jó 
megoldás lehet (esetleg 2 helyen megszaggatva), de elképzelhető, hogy kidolgozható ennél jobb 
minta is. 
 
Indoklás 
Tanulmányunk II. részének 7.1.3.1. pontjában részletesen kifejtettük a gyalogos-átkelőhely 
burkolati jelének problémakörét, és bemutattuk a transzverzális zebracsíkozás néhány úttörőjét. 
 
Úgy gondoljuk, hogy az RRL 1947-től végzett kísérletei során módszertani hibákat vétettek, és az 
ebből adódó hibás következtetések alapján győztes mintát vette át a világ. A mostanra már több 
kutatóban is fölmerült kétségeket véleményünk szerint tisztázni szükséges. 
 



 

 

8.3.4.3 Elsőbbségi gyalogos-átkelőhely úttestjének javasolt alapmegjelenése 
 
Először egy mintakép, forrása: City of Boulder, Colorado 

 
Jól látszanak a cápafog burkolati jelek (megállás helyét jelző vonal), a fotós látószögéből picit nehe-
zebben észlelhetők a fák közül a megerősítő Yield here to pedestrian táblák. 
 
A következő oldalon felül a jelenlegi, alatta az általunk javasolt forgalomtechnikai alapkialakítást 
ábrázoljuk. 
 



 

 



 

 

Az elsőbbségi gyalogos-átkelőhely úttestjének javasolt forgalomtechnikai alapmegjelenése ösz-
szefoglalva az alábbi: 

1. B osztályú, elsőbbségi jelzőtábla, a menetirány szerinti bal oldalon mindig megismételve. 
2. Transzverzális sávok alkotta burkolati jel, előtte legalább záróvonal. 
3. A megállási tilalom jelzése folytonos sárga vonallal, a szegélykövön is megismételve. 
4. Csak folyópályán: az elsőbbségadás (megállás) helyét jelző vonal ≥5 m-re az első kereszt-

irányú zebrasávtól. 
5. Folyópályán: az elsőbbségadás helyét jelző vonallal azonos szelvényben elhelyezett, az el-

sőbbségadás helyét meghatározó jelzőtábla (lehetőség szerint a menetirány szerinti bal 
oldalon megismételve). 

 
Az úttest forgalomtechnikai alapmegjelenésén felül sztenderdizálni kell a további nélkülöz-
hetetlen elemeket is: 

• az akadálymentes felállóhelyet és 

• a megvilágítást. 
 
 

8.3.5 Biztonságos sebességhatár előírása gyalogos-átkelőhelyekre 

 
Javasoljuk a KRESZ 43. §-ában előírni, hogy a gyalogos-átkelőhelyeket járművel13 csak legfeljebb 
30 km/h sebességgel szabad megközelíteni. A csökkentett sebességhatár az átkelő burkolati 
jelének teljes felületén és előtte 30 m hosszban érvényes. 
 
Indoklás 
 

1. Életvédelmi    
hatások 

 
A gázoló gépjármű sebes-
sége és a gyalogosok el-
ütésének következményei 
közötti összefüggés a 
jobbra látható függvény-
nyel ábrázolható. 
 
 
 
 

 
13 Természetesen azon járművekre vonatkozóan, amelyek lakott területen jelenleg >30 km/h sebességgel 
közlekedhetnek. Az ennél alacsonyabb határértékek nem igényelnek módosítást. 

 

Elütési sebesség, km/h 
 

Ábra forrása: OECD, 2006. (Számos tanulmányt figyelembe véve.) 
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Az átkelőhelyek előtti ki-
sebb sebességhatár mellet-
ti legfőbb érv a féktávolság 
és az észleléskori sebesség 
közismert, azonban mégis 
figyelmen kívül hagyott ösz-
szefüggése, melyre muta-
tunk egy példaábrát. 
Az ábrán a szaggatott vonal 
jelzi, ahol a 30 km/h sebes-
ségről fékező autó éppen 
meg tud állni a pöttyös lab-
dájáért az úttestre szaladó 
gyermek előtt (vagyis ép-
pen nem üti el, még nem 
érintkezik a gyermek testé-
vel). Ebben a vonalban a 40 
km/h sebességről fékező 
autó már lényegében lassulás nélkül ütné el a gyermeket, akinek így még 66%, ám ha ugyanez az 
autó 50 km/h sebességgel érkezne ugyanott, már csupán 16% esélye maradna a túlélésre. 
 
A tempó 30 tehát értékválasztás kérdése: emberi élet versus gyorsabb eljutás. 
 
A nagyobb sebességgel haladó jármű vezetője az előtte lévő tér kisebb történéseit képes átte-
kinteni, mert látószöge szűkebb, mintha mérsékeltebb sebességgel haladna – ezért gyorsabban 
hajtva észlelnie is nehezebb a gyalogost. 
 
Azt, hogy a közlekedésbiztonsági előnyök realizálhatók a valóságban, meggyőzően támasztja alá 
dr. Holló Péternek a Közlekedéstudományi szemlében még 1996-ban megjelent munkája. Eszerint 
annak a KRESZ-módosításnak a hatására, amely 1993. március 1-jétől lakott területen az addigi 60 
km/h általános sebességhatárt 50 km/h-re korlátozta, a lakott területen bekövetkezett baleset 
miatt életét vesztett személyek száma az intézkedés utáni egy évben 32%-kal volt kevesebb, mint 
az azt megelőző évben. 
Amellett, hogy a kisebb sebesség önmagában is nagyobb biztonságot jelent, kiemeljük, hogy a 
tempó 60-ról tempó 50-re váltás a féktávolság 9,8 m-es csökkenését eredményezi, míg tempó 50-
ről tempó 30-ra váltás esetén a féktávolság 16,6 m-rel csökken. A zebrák előtti tempó 30 
bevezetése esetén tehát átlagosan közel kétszer annyival csökkenne a járművek féktávolsága, mint 
a fenti, az 1993-as intézkedés kapcsán. 
A nemzetközi gyakorlatból rengeteg tapasztalat hozható a sebességhatárok csökkentésének 
életmentő hatására, az egyik legújabb a francia példa. Ott a lakott területen kívüli sebességhatárt 
csökkentették 2018. július 1-jétől 10 km/h-val 80 km/h-ra. Az eredmény 13%-os csökkenés az 



 

 

érintett útszakaszokon a baleseti halottak számában, másfél év alatt 336 megmentett élet.14 A 
gépjárművek sebességének a 10 km/h-s sebességhatár-leszállítás hatására mért átlagos csökkené-
se (3–4 km/h) megfelel a nemzetközi (pl. 2008-as svéd) tapasztalatoknak, ismét beigazolódott, 
hogy ekkora a sebességcsökkenés kétszámjegyű csökkenéssel jár az elhaltak számában. 
A zebrák előtti tempó 30 legnagyobb mértékben a legvédtelenebb úthasználók speciális 
csoportjainak: a gyermekeknek és az öregeknek a biztonságát növeli. 
 

2. Miért éppen 30 m hosszban javasoljuk a sebességkorlátozást? 
 
Tanulmányunk IV. részében, a 12. függelék A) fejezete a) alpontjában normál üzemi fékezésre (aü = 
2,5 m/sec2) 26,4 m általános féktávolságot határoztunk meg. Jelen III. rész 8.4.2. pontjában 
teszünk javaslatot az átkelők burkolati jele előtt ≥5 m távolságra megállás helyét jelző vonal 
felfestésére, ezzel az átkelőhely előtt biztonsági terület képzésére. Ezzel az 5 m-rel megnövelve a 
26,4 m-t 31,4 m adódik, amelyet azonban – a túlbiztosítás miatt – nem hiba lefelé kerekíteni. Így a 
30 m éppen megfelelő hossz a sebességkorlátozásra. 
 

3. A korlátozott sebesség valójában ma is elvárás, a KRESZ-ben való explicit megjelenítésének 
hiánya átveri a járművezetőket 

 
A zebrák biztonságos megközelítési sebességével számos hazai tanulmány is foglalkozik. Kieme-
lendő közülük A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban15 című alapmű, amely – hivatkozva Enyedi – 
Fülöp – Melegh – Radványiné – Varga: Közlekedési büntetőjog című 2001-ben megjelent munká-
jára – 30 km/h körüli sebességben határozza meg azt a megközelítési tempót, amely mellett a 
gyalogos elsőbbsége biztosítható. 
Emellett utal bírói és szakértői álláspontra is. 
 
Dr. Sebestyén Katalin16 bírónő az ítélkezési gyakorlatról beszámolva kifejti: 

• optimális útviszonyok mellett a járdaszegély melletti szélső sávban haladó jármű 
vezetőjétől 20–25 km/h-ra történő sebességcsökkentést várnak el, 

• a további (középső, belső) sávban haladó jármű vezetőjétől a 10–10 km/h-val nagyobb 
megközelítési sebességet még megengedhetőnek tartják. 

 
Destek Miklós17 a műszaki szakértő nézőpontjából jut arra a következtetésre, hogy a fizikai össze-
függések alátámasztják azt a bírói felfogást, hogy van optimális megközelítési sebesség, melynek 
nagyságrendje 25–35 km/h. 

 
14 Lásd részletesebben tanulmányunk IV. részének 12. mellékletében 
15 pp. 454–455 in: Fülöp Á.–Fülöp N. – Major R.: A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban. Harmadik, hatályosított, 
bővített kiadás. HVG-ORAC, Budapest, 2014 
16 Sebestyén, K.: A gyalogátkelőhelyen történt balesetek elbírálásának fővárosi gyakorlatáról. In: A közlekedési 
jogalkalmazás egyes kérdései. Közlekedési Bírák Egyesülete, 1998, pp. 41 – 45 
17 Destek, M: Gyalogos átkelőhelyek megközelítésének fizikai összefüggései. In: A közlekedési jogalkalmazás egyes 
kérdései. Közlekedési Bírák Egyesülete, 1998, pp. 46 – 52 



 

 

Ez azonban a KRESZ-ből a laikus gépjárművezetők számára nem derül ki. 
Adott esetben gyalogos-átkelőhelyen gázolva úgy válhatnak bűnelkövetővé, hogy közben abban a 
hitben vannak, hogy szabályosan és veszélytelenül közlekednek. 
 
Álláspontunk szerint a jogbiztonságot és az emberi élet védelmét az szolgálná, ha a jogszabály 
mindenki számára egyértelműen deklarálná a gyalogos-átkelőhelyek megközelítésének elvárt és 
biztonságos sebességét. 
 

4. „ahol védtelen úthasználók és járművek gyakran és tervezett módon találkozhatnak” 
 
E javaslatcsomag végén, az Epilógusban olvasható a 3. Közlekedésbiztonsági Miniszteri Világkon-
ferencián elfogadott Stockholmi nyilatkozat néhány részlete. A nyilatkozat aláírói a legnagyobb 
sebességet 30 km/h-ban határozzák meg azokon a felületeken, ahol védtelen úthasználók és 
járművek gyakran és tervezett módon találkozhatnak. Márpedig a zebra tipikusan ilyen. 
Előbb-utóbb tehát a 30 km/h sebességkorlátozást a zebrákra mindenképpen elő kell majd írni. 
 
 
 

8.3.6 Az átkelés biztonságának növelése jelzőlámpás zebrákon 

 
Tanulmányunk II. részének 7.2.4 pontjában foglalkoztunk a jelzőlámpás irányítás releváns kérdé-
seivel. 
Az átkelés biztonságának növelésére az alábbi javaslatokat tesszük: 

1. Javasoljuk a gyalogos előnyitás minél szélesebb körű alkalmazását, ezzel a gyalogos 
zöldidő növelését. Kutatás segíthet az erre ösztönző szabályozás megalkotásában. 

2. Javasoljuk a KRESZ-ben előírni, hogy fázisváltást követően a csomópont területére (az 
útkereszteződésbe) elsőként behaladó jármű vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a 
gyalogosok elhagyták-e már a kereszteződés területét. 

3. Javasoljuk az in ground kiegészítő jelzőlámpák (II. rész, 7.2.4.3 pont) hazai alkalmazha-
tóságának vizsgálatát. 

4. Javasoljuk kutatás keretében kidolgozni a járműáramlatoktól teljesen elkülönített, 
önálló, de egyidejűleg minden irányú gyalogos zöldfázis hazai alkalmazási lehetőségeit, 
előnyeit, hátrányait. Érdemes lenne az átlós irányú áthaladás lehetőségét is biztosító 
pedestrian scramble (II. rész 7.2.2.4 pont és IV. rész 3. melléklet) alkalmazhatóságát is 
vizsgálni. 

 
Indoklás 
 
A gyalogos előnyitás ott fontos, ahol az áthaladó gyalogosok útvonalát kanyarodó járműáramlatok 
keresztezik. Az előnyitás növeli a biztonságot, a járművek csak akkor indulnak, amikor a gyalogosok 



 

 

már behaladtak a konfliktusmezőbe. A gyalogos zöldidő is nő valamelyest, erre nagy szükség van 
az olyan tervezési gyakorlat mellett, amely a kapacitás számításakor a gépjárművekből indul ki, és 
hajlamos a jogos gyalogos igények figyelmen kívül hagyására. 
 
A gyalogosok zöldideje sokfelé kevés, és különösen kevés a legnagyobb forgalmú csomópontok-
ban. Ez rendkívül megnehezíti az idős és a más nehezen mozgó emberek áthaladását, ezért veszé-
lyes. Az idős, a mozgáskorlátozott, a vak, a kisgyermekes gyalogos szabályos közlekedése esetén is 
bent ragadhat a csomópont konfliktuszónájában. Az ő elütésük védhető ki azzal, ha a fázisváltást 
követően elsőként behaladó jármű vezetője meggyőződik róla, hogy a gyalogosok elhagyták-e a 
kereszteződést. 
 
Az in ground (burkolatba épített) kiegészítő jelzőlámpák – az áthúzott mobiltelefont és fülhallgatót 
ábrázoló pingálásokkal szemben – a modern eszközöket használó gyalogosok védelmének civilizált 
megoldásai. 
 
Mára a világ számos nagyvárosa szerzett kedvező tapasztalatokat mind az önálló minden irányú 
gyalogoszöld, mind a pedestrian scramble alkalmazásával, ezek az előnyök feltételezésünk szerint 
a hazai körülmények között is realizálhatók alkalmas helyszíneken. 
 
 
 

8.3.7 Rendészeti eszközök alkalmazása 

 
Javasoljuk a rendészeti eszköztár hatékony alkalmazását: 

• a gyalogos felületek tényleges védelmét (részben általában az elparkolás ellen, azonban 
ennél is fontosabb a zebrák látómezőit kitakaró parkolás kiküszöbölése), 

• a gyalogos-átkelőhelyeken az átengedési hajlandóság szigorú ellenőrzését, 

• a gyalogos-átkelőhelyek előtti gyorshajtás szigorú ellenőrzését, 

• e három gyalogosvédelmi intézkedés jogszabályi hátterének érdemi megerősítését, a 
szükséges módosításokkal, szigorításokkal. 

 
 

8.3.7.1 Gyalogos felületek érdemi védelme, különös tekintettel az átkelőhelyekre 
 
Javasoljuk a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, a közúti közlekedés szabá-
lyainak kisebb fokú megsértése esetére a 63/2012. Korm. rendelet 6. mellékletében meghatá-
rozott büntetési tételek módosítását: 

• gyalogos felületekre gépjárművel történő szabálytalan ráhaladás, megállás, várakozás 
esetére sokkal súlyosabb büntetési tételek meghatározását, 



 

 

• gyalogos-átkelőhely előtt, után, az átkelőhelyen, útkereszteződés előtt megállás, vára-
kozás gépjárművel esetében – melyet javasolt külön felvenni a 6. melléklet táblázatába – 
a gyalogos felületek egyszerű elparkolásához képest is dupla összegű bírságok előírását, 

• a kiszabandó közúti közlekedési előéleti pontok számának növelését. 
 
Ezen felül, mivel az ismétlés a büntetéstől várt eredmény el nem érésére utal: 

• három éven belül ismétlődő elkövetés esetén a közúti előéleti pontok duplán történő 
kiszabását, 

• gyalogos-átkelőhely és útkereszteződés környezetében három éven belüli ismétlődés 
esetén legyen lehetséges az elkövetés eszközének (gépjármű) tárolási díj felszámítása 
melletti elkobzása, és járművezetéstől eltiltás, mindkettő határozott időre. 

 
Emellett javasoljuk, hogy a gyalogos-átkelőhely előtt, után, az átkelőhelyen, az útkereszteződés 
előtti megállás, várakozás gépjárművel a közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése 
helyett minősüljön kiemelt közlekedési szabálysértésnek. 
 
A gyalogosbiztonság szempontjából kevésbé releváns szabálytalan megállást és várakozást nem 
érintjük, de fölmerülhet ezek harmonizálása is. 
 
 
 

8.3.7.2 Az átengedési hajlandóság (elsőbbség tényleges megadása) javítása 
 
Az elsőbbségi gyalogos-átkelőhely a funkcióját csak akkor tudja betölteni, ha a járművezetők a 
gyalogosok számára az áthaladás elsőbbségét valóban megadják. 
Az elsőbbség meg nem adása azért súlyos szabálysértés, mert következménye közvetlen élet-
veszély, haláleset lehet. Erre tekintettel kellene meghatározni a büntetési tételeit. 
 
Javasoljuk a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, a kiemelt közlekedési szabály-
sértések esetére a 63/2012. Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott büntetési tételek 
módosítását: 

• az elsőbbség meg nem adása gyalogos-átkelőhelyen, valamint kanyarodó járművel útke-
reszteződésben szabálysértés alapeseteiben mind a helyszíni, mind a pénzbírság össze-
gének jelentős növelését, 

• a táblázatba külön sorba fölvenni új szabálysértésként a behaladást a gyalogos-
átkelőhelyre párhuzamos közlekedésre berendezett úton, ha az elkövetéskor a szomszé-
dos forgalmi sávban jármű lassít, vagy már áll, és erre – rendkívüli társadalmi veszélyes-
sége miatt – az elsőbbség meg nem adása gyalogos-átkelőhelyen tényállásra vonatkozó 
büntetési tételek dupláját meghatározni. 



 

 

Ezeken felül: 

• minden alapesetben járművezetéstől eltiltás határozott időre, 

• párhuzamos közlekedésre berendezett úton, ha az elkövetéskor a szomszédos forgalmi 
sávban jármű lassít, vagy már áll: járművezetéstől eltiltás egy évre és az elkövetés 
eszközének (gépjármű) tárolási díj felszámítása mellett elkobzása határozott időre, 

• három éven belüli ismétlődő elkövetés esetén az elkövetés eszközének (gépjármű) 
végleges elkobzása, és végleges eltiltás a járművezetéstől. 

 
 

8.3.7.3 Gyalogos-átkelőhelyek előtti gyorshajtás visszaszorítása 
 
Javasoljuk a kifejezetten a gyalogos-átkelőhelyeken és előttük 30 m hosszban mért gyorshaj-
tásokra vonatkozóan a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletétől eltérő mértékű 
büntetések alkalmazását, az alábbiak szerint: 

• a gyorshajtás közigazgatási bírságra vonatkozó 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mel-
léklete szerinti, és a 2012. évi II. törvény szerinti elbírálása közötti harmonizációt, hogy a 
szabálysértés elkövetése miatti joghátrány mindenkor a szabálysértés veszélyességével 
arányos legyen, 

• a 30 km/h sebességhatár túllépésének üldözését a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 
szerint is (közigazgatási bírság kiszabása ténylegesen mért 34 km/h-tól), 

• a zebra előtti gyorshajtás büntetési tételeinek a máshol elkövetett gyorshajtáshoz képest 
nagyon jelentős növelését, 

• a közúti közlekedési előéleti pontok, a járművezetéstől eltiltás és az elkövetés eszközé-
nek határozott időre történő elkobzása konzekvens alkalmazását. 

 
Ezen felül, három éven belüli ismétlődő elkövetés esetén további erőteljes szigorításokat 
javaslunk, beleértve akár a járművezetéstől való végleges eltiltást és az elkövetés eszközének 
kártalanítás nélküli, végleges elkobzását is. 
 
A jogszabályi háttér továbbfejlesztését, összehangolását az ellenőrzés komoly 
erősítésének kell követnie. Ez történhet célszerűen műszaki fejlesztéssel is. Példa-
ként – a sok ismert közül – egy lengyel megoldást említünk. Az MTP Pedestrian 
Crossing Violation Detector18 olyan rendszer, mely érzékeli a gyalogos-átkelőhe-
lyen a mozgásokat és állóképet, valamint videófelvételt készít az elsőbbséget 
meg nem adó gépjárművekről. Ezek a felvételek szolgálhatnak a büntetéskiszabás 
alapjául. 
 

 
18 Fotók forrása:mtppoland.com 



 

 

 
Emellett javasoljuk vizsgálni a közterületi kamerák gyalogos-átkelőhelyek ellenőrzésébe történő 
bevonásának a jelenleginél sokkal szélesebb körben való alkalmazhatóságát. 
 
A rendszer működése megfelelő nyilvántartási, tárolási stb. háttér kialakítását is föltételezi, ill. 
szükségessé teszi. 
 
Indoklás 
 
A gyalogos-átkelőhelyek tanulmányunkban is vázolt, kritikus, emberek életébe kerülő közlekedés-
biztonsági helyzete – több fontos, a tanulmányunkban bemutatott okkal együtt – a büntetések 
aránytalanul kis mértékére, és különösen a lebukás nagyon csekély kockázatára is egyértelműen 
visszavezethető. 
Ezért a helyzet javításának – a jogszabálymódosítások, a mérnöki intézkedések és a közlekedésre 
nevelés, szemléletformálás mellett – további nélkülözhetetlen eleme a legvédtelenebb úthaszná-
lók védelmére hivatott szabályok mindennapi betartásának tényleges kikényszerítése. 
 
Ehhez két dolog szükséges: 

• a gyalogosbiztonság szempontjából releváns szabálysértésekre olyan szigorú büntetési 
tételek meghatározása, amelyek tényleges visszatartó erővel bírnak, 

• e szabálysértések üldözésére hatékony és kapacitív hatósági háttér biztosítása, a lebukás 
kockázatát nagymértékben növelni kell. 

 
A javasolt szigorítások arányosságának mérlegelésekor figyelembe kell venni, hogy ezek a szabály-
sértések közvetlenül járulhatnak hozzá a legvédtelenebb úthasználók halálához, vagy súlyos sérü-
léséhez. Egy ember baleseti halála – a KTI adatai szerint – több száz millió forintos társadalmi kár-
ként számszerűsíthető. Akár a pénzbüntetést, akár a járművezetéstől eltiltást, akár az elkövetés 
eszközének (gépkocsi) kobzását ennek a döbbenetes veszteségnek az ismeretében kell megítélni. 



 

 

Amíg a járművezetők gondolkodásában nem tudatosul, hogy a gépjárművezetés nem felhőtlen 
szórakozás, hanem a társadalom többi tagjára fokozottan veszélyes tevékenység, amíg nem tuda-
tosul, hogy mozgó autóval ugyanúgy lehet ölni, mint töltött fegyverrel, addig nem nélkülözhető a 
szabálysértések szigorú elbírálása. 
 
Az elkövetés eszközének elkobzása azért nagyon demokratikus büntetési forma, mert igazodik az 
elkövető anyagi helyzetéhez: aki drága gépkocsit vezet, az többet, aki olcsóbbat, az kevesebbet, de 
anyagi helyzetéhez mérten mégis ugyanannyit (esetleg többet) veszít az elkobzással. 
 
Az útkereszteződésekben (ahol gyalogosok kelnek át), és a gyalogos-átkelőhelyek előtt/után a 
jogszabályban meghatározott – a 8.4.3. pontban javasoltak szerint növelendő – távolságon belüli 
megállás, várakozás nem valamiféle bocsánatos bűn, hanem súlyos baleseti kockázat előidézése, 
mert drámaian képes rontani a közlekedők kölcsönös láthatóságát. Ezért az ilyen magatartás visz-
szaszorítása különösen fontos közérdek. 
 
Az elsőbbség meg nem adása gyalogos-átkelőhelyen kifejezetten antiszociális, és rendkívül veszé-
lyes cselekmény. Fokozott társadalmi veszélyességét fölösleges ecsetelni, de épp e fokozott ve-
szély miatt jogos társadalmi elvárás e cselekmények visszaszorítása, amely szigorú büntetés nélkül 
nem megy. Különösen súlyos megítélés alá kell essen az a speciális eset, amikor a párhuzamos köz-
lekedésre berendezett úton az elsőbbséget adó jármű mellett a másik sávban érkező jármű beha-
lad az átkelőhelyre. Ez nemcsak az erkölcsi elfogadhatatlansága miatt nem tolerálható, hanem 
azért sem, mert rendkívüli veszélyt rejt magában, hogy a másik jármű elsőbbségadását észlelő 
gyalogos magát biztonságban tudva, jóhiszeműen halad az átkelőhelyen, és mert az elsőbbséget 
adó jármű takarásában van, nem is észlelheti a közeledő halálos veszélyt. A halálos veszély kife-
jezés egyáltalán nem túlzás: a zebrás gázolás e speciális esetében meglehetősen gyakori a halálos 
kimenetel. 
 
Sajnálatos módon az emberek gépkocsi volánja mögé ülve hajlamosak a legalapvetőbb általános 
iskolai fizikai ismereteket is elfeledni, és a sebességválasztás jelentőségét alulértékelni. Ennek 
veszélyeit a 8.3.5 pontban már tárgyaltuk, ugyanott a 30 km/h sebességhatárt is indokoltuk. 
 
Mint láttuk, a szabálysértési büntetések szigorítása a szó szoros értelmében véve életvédelmi 
intézkedés. Példaképpen a IV. rész 15. mellékletében bemutatjuk a gyorshajtások kezelésének 
svájci rendszerét. 
 
Emellett javasoljuk a büntetőjogi helyzet részletes elemzését is, álláspontunk szerint a bünte-
tőjog területére átcsúszó, súlyos következményű gyalogoselütések elbírálásánál is érdemes le-
het szigorítani (járművezetéstől eltiltás, elkövetés eszközének [gépkocsi] kobzása). 
 
A szigorú bírságolás, büntetés, ítélkezés bizonyos vélelmek szerint heves társadalmi ellenállásba 
ütközhet. Azonban világosan kell látni, hogy a társadalomban nagyon erősen jelen van a félelem a 



 

 

gyalogos-átkelőhelyektől és szintén erős a biztonság iránti vágy. Ezért a szigorításnak jelentős tár-
sadalmi támogatottsága is lehet. 
 
Saját online kérdőívezésünkből (n=759 fős mintán, lásd tanulmányunk I. részében) pl. az alábbiak 
derültek ki: 

• arra a kérdésre, hogy támogatná-e a jogi védelem (KRESZ, gázolás esetén a felelősségre 
vonás) szigorítását a gyalogosok vagy egyes, különösen védtelen csoportjaik érdekében, a 
válaszadók több mint háromnegyede minden gyalogos érdekében támogatta a KRESZ, 
illetve a büntető szabályok szigorítását, azok aránya pedig, akik egyáltalán nem támogatták 
a gyalogosvédelem jogi eszközeinek szigorítását csupán 14,1%, 

• arra a kérdésre, hogy az elmúlt egy év során érezte-e magát közvetlen életveszélyben 
zebrán történő átkelés közben, 52,6% válaszolt igennel, 

• arra a kérdésre, hogy van-e az ön környezetében olyan személy, akit az elmúlt 10 évben 
elgázoltak, a válaszadók 45%-a jelezte, hogy van. 

 
Hozzátesszük: a javaslatainkat elsősorban gondolatébresztőnek szánjuk. Ezek rendszerbe illesz-
tése, különösen bizonyos elemeké (pl. elkövetés eszközének elkobzása esetén mi van, ha az nem 
az elkövető, hanem pl. az elkövető munkáltatójának tulajdonában van, mi legyen a rajta lévő rako-
mánnyal, stb.), a rendszer összhangjának megteremtése alapos kimunkálást igényel. Ugyanígy 
szükséges a működtetési feltételek (pl. raktározás, raktározás költségeinek behajtása) rendezése 
is. 
 
Annyi bizonyos, hogy: 

• a szabálysértések teljes körén belül a gyalogosok életét, biztonságát befolyásoló szabály-
sértések megítélésének – épp a következmények miatt – akkor is sokkal súlyosabbnak kell 
lennie, mint pl. a kisebb kárértékű vagyon elleni cselekményeknek, ha előbbiek jellemzően 
gondatlanságból fakadnak, utóbbiak pedig szándékosak, 

• a nagymérvű szigorítás az ismert baleseti helyzet mellett nem nélkülözhető, 

• a szigorítást bevezetés előtt nagyon széles körben kommunikálni kell, hogy az érintettek 
fölkészülhessenek rá, és szabálykövető magatartással elkerülhessék (egyes elemek fokoza-
tos bevezetése is elképzelhető, pl. a bevezetés évében az elkobzás még kiváltható vezetés-
technikai tréning vállalásával), 

• a rendszert úgy kell kidolgozni/működtetni, hogy a szankciók (joghátrányok) érdemben és 
az elkövetés után minél gyorsabban érvényesüljenek. 

 
Végül a fenti javaslatokon túl javasoljuk kutatás indítását arról, hogy a strict liability, a legvéd-
telenebbekkel szembeni objektív felelősség – holland minta alapján – hogyan vezethető be a 
hazai polgári jogba. 



 

 

 

8.4 Javaslatok műszaki intézkedésekre 

 

8.4.1 Az áthaladási távolság szakaszolása 

 
Tanulmányunk II. részének 7.2.2.1 pontjában bemutattuk, hogy Magyarországon mind a szabályo-
zást, mind a tényleges úthálózatot tekintve komoly biztonsági deficit, hogy átkeléskor a gyalo-
gosoknak az indokolhatónál nagyobb távolságokat kell megtenniük, mert kevés a középsziget, más, 
az átkelési távolságot csökkentő megoldásokat (pl. járdafülek, szűkítések) pedig még ritkábban 
alkalmaznak. 
Az átkelési távolság szakaszolása a közlekedők kölcsönös láthatóságára is jótékony hatású (lásd 
tanulmányunk II. részének 7.2.3.1. pontját). 
 
Javasoljuk 

• a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások egységesítését, az egyszerre keresztezhető 
forgalmi sávok számának csökkentését, 

• az úthálózat felülvizsgálatát, és a szakaszos áthaladást lehetővé tevő megoldások, így 
különösen a középszigetek, rövid hosszban sávelvételek, járdafülek, stb. tömeges 
alkalmazását. 

 
Indoklás 
A hazai szabályozás sokkal több forgalmi sáv keresztezését engedi meg középsziget, vagy 
jelzőlámpa létesítése nélkül, mint a fejlett országok hasonló szabályai. 
Az egy menetben történő keresztezés minden gyalogos számára nehezebb, de különösen veszé-
lyes lehet a lassan mozgó és korlátozott érzékszervi működéssel élő idősek, továbbá a gyerekek, 
vagy pl. kismamák számára. Ugyanez vonatkozik a fogyatékkal élőkre is. A szakaszolás tehát aka-
dálymentességi követelmény is. 
 
A biztonságot az szolgálja, ha kettőnél több forgalmi sáv, illetve forgalmi irányonként egynél több 
forgalmi sáv keresztezése középsziget, vagy jelzőlámpa védelmében történik, ezt kell jogszabály-
ban előírni, és fokozatos megvalósítását szigorúan megkövetelni, ellenőrizni. 
 
 

8.4.2 Megállás helyét jelző vonalak bevezetése elsőbbségi gyalogos-átkelőhelyek előtt 

 
Tanulmányunk II. részének 7.1.3.2. pontjában tárgyaltuk a megállás helyét jelző vonal folyópálya 
(elsőbbségi) gyalogos-átkelőhelyek előtt történő alkalmazását és közlekedésbiztonsági előnyeit. 
 



 

 

Javasoljuk folyópályán minden elsőbbségi gyalogos-átkelőhely előtt, de mindenekelőtt a 
párhuzamos közlekedésre berendezett utak ilyen átkelői előtt ≥5 m távolságra megállás helyét 
jelző vonal felfestését és ezen alkalmazás fölvételét a KRESZ-be. 
A vonal lehet a hagyományos hazai EAK-vonal (ÚME/KRESZ U-024/153 burkolati jel), de érdemes 
lenne vizsgálni erre a célra a vonal helyett a nyugat-európai és a tengerentúli forgalom-
technikában egyaránt elterjedt és bevált ún. cápafogas háromszögsor bevezethetőségét. 
 
Indoklás 
A megállás helyének eltávolítása a konfliktusmezőtől a nemzetközi tapasztalatok szerint növeli az 
átkelő gyalogosok biztonságát. Javul a kölcsönös láthatóság, kiszámíthatóbbá válik a közlekedők 
számára egymás mozgása. Különösen fontos a megállás helyét jelző vonal nyújtotta látómező-
javulás a párhuzamos közlekedésre berendezett utak átkelőhelyein. 
 
A megállás helyét jelző vonal ilyen helyzetben való alkalmazása önmagában is megvalósítható, 
de mellette javasoljuk a yield here to pedestrian táblák bevezetését is, a 8.3.4.1. és 8.3.4.3. 
pontban foglaltak szerint. 
 
 

8.4.3 A gyalogos-átkelőhelyek előtt szükséges megállási tilalom hosszának növelése és 
az átkelők utáni megállási tilalom bevezetése 

 
Kétségek merültek föl bennünk, hogy a KRESZ 40. § (5) bekezdésében előírt – 1975-ben bevezetett 
és utoljára 1984-ben módosított – megállási tilalom valóban elegendő biztonságot nyújt-e, ezért 
méréseket végeztünk 1:43 méretarányban modellezve a közlekedők láthatóságát. 
Tapasztalataink alapján a KRESZ 40. § (5) bekezdésében a gyalogos-átkelőhely előtt meghatáro-
zott 5 m, illetve 15 m megállási tilalom súlyosan elégtelen. Az alábbiakat javasoljuk: 

1. Minden folyópálya gyalogos-átkelőhely előtt a megállási tilalom hosszának megnövelése 
veng=50 km/h esetén kb. 50 méterre, veng=30 km/h esetén kb. 30 méterre. 

2. Megállási tilalom bevezetése ugyanilyen hosszban az útkereszteződések előtt is. 
3. Megállási tilalom bevezetése jármű menetirány szerint minden gyalogos-átkelőhely után. 

A tilalom javasolt hossza veng=50 km/h esetén kb. 30 m, veng=30 km/h esetén kb. 20 m. 
4. Mivel a javasolt hosszúságok aránylag pontos fölismerése senkitől sem várható el, a 

KRESZ-jogszabály módosítása mellett minden átkelőnél szükséges a megállási tilalom 
hosszának burkolati jellel történő jelzése is (ÚBJSZ módosítás). 

 
Indoklás 
Méréseink eredményét tanulmányunk II. részének 7.2.3.2. fejezetében, módszertanát pedig a IV. 
rész 12. függelékében ismertettük, azok realitása az ott leírtak alapján ellenőrizhető. 
 



 

 

Hangsúlyozzuk, hogy mi a parkolás kényelmi szempontjaitól függetlenül, tisztán a biztonság, a 
balesetmegelőzés szempontjából vizsgáltuk a problémát. 
 
A megállási tilalom javasolt hosszát – a méréseredmények alapján – járműkategóriától függetlenül, 
viszont az útszakaszra engedélyezett sebességtől függően, veng+10 km/h becsült v85 alapján 
határoztuk meg. 
 
Méréseinket a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal végeztük, ezért elképzelhetőnek tartjuk, hogy 
azokat professzionális háttérrel megismételve nem pontosan ugyanez az eredmény születne. 
Számos változót kell figyelembe venni, emiatt is születhetnek egymástól valamennyire eltérő 
eredmények. Az viszont biztos – mert annyit nem tévedhettünk –, hogy a KRESZ vonatkozó 
jelenlegi, immár három-négy évtizedes szabálya elavult, a mai körülmények között már nem elég a 
biztonság szavatolására (méréseinkkel azt is bizonyítottuk, hogy korábban sem volt elég). 
 
Ezért javasoljuk, hogy a témában professzionális hátterű intézet végezzen vizsgálatot, előbb 
modell-, majd igazi zebrakörnyezetben valós körülmények közötti kísérleteket, hogy ennek 
alapján lehessen módosítani mind a KRESZ-t, mind pedig a műszaki szabályozásokat. 
 
Értjük, hogy a megállási tilalom hossza – főleg nagyvárosokban – közlekedéspolitikai kérdés is, 
hiszen befolyásolja a parkolókapacitást. (Azt a parkolókapacitást, amelynek szűkítése egyébként 
fontos klímavédelmi, fenntarthatósági cél!) 
 
Mégis érdemes megvizsgálni, hogy csökkenthető-e a megállási és várakozási tilalom hossza a 
biztonság sérelme nélkül? 
A válasz igen, méghozzá kétféle lehetőség is van rá: 

1. A sebességhatár leszállítása: tempó 50-ről tempó 30-ra váltva a tilalom szükséges hossza az 
átkelő előtt 20 m-rel, mögötte 10 m-rel csökken. 

2. Az átkelőhely és a parkolósáv geometriai viszonyának módosítása: ha a kölcsönös látható-
ságot alkalmas módon javítják, akkor ennek megfelelően csökkenthető a megállási tilalom 
hossza. 

 
Megjegyezzük, hogy a gyalogos-átkelőhelyek 30 km/h-nál gyorsabb megközelítése egyébként sem 
tekinthető normálisnak, tehát a tempó 30 bátrabb alkalmazása mellett – ami a jövőben pl. a 
Stockholmi nyilatkozat miatt is egyre kevésbé elkerülhető – városainkban valójában a 30 km/h-hoz 
tartozó v85-re vonatkozó értékek lehetnek a jövőben relevánsak. 
 



 

 

8.4.4 Kikerülést megakadályozó elemek beépíthetősége 

 
Tanulmányunk II. részében leginkább a közforgalmú közösségi közlekedés megállóhelyei kapcsán 
merült föl mechanikai terelőelemek (gömbsüvegsor, pollersor, klemmfix, stb.) útburkolatba 
beépítésének igénye. 
Telepítésükre – mint azt a kép19 mutatja – nem csak megállóhelyeknél kerülhet sor. 

 
Javasoljuk erre vonatkozóan korszerűsíteni a hazai előírásokat, hogy azok megkönnyítsék az 
ilyen csillapító, veszélyes előzéseket, kikerüléseket megakadályozó elemek alkalmazását. 
 
Indoklás 
Az ilyen elemek szélesebb körű alkalmazásával részben sebességcsillapítás érhető el, részben ve-
szélyes manőverek, előzések, kikerülések előzhetők meg, ezáltal a legvédtelenebb úthasználók 
biztonsága érdemben növelhető. 
 

 
19 Kép forrása: AciRoadSafety 



 

 

8.4.5 A felállóhelyek20 kialakítása 

 
Javasoljuk a felállóhelyek teljes felületének egységes, az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjait 
is messzemenően figyelembe vevő kialakítására új kutatásokon alapuló szabályozás kidolgozá-
sát, majd bevezetését. 
 
Az átkelőhelyek szegélysüllyesztését az alábbi mintaábra szerint javasoljuk. A kerekesszékkel, 
rollátorral közlekedők számára 1,00 m szélességben nulla szintre kell süllyeszteni a szegélyt (a 
süllyesztés előtt a vakokat figyelmeztető, a szegéllyel párhuzamos bordázatú kialakítással), míg a 
vakok – és mások – enyhén legömbölyített, min. 6 cm szegélymagasságú szakaszon tudnak köz-
lekedni, amely legalább 2,00 m széles. Figyelemmel arra, hogy a két, eltérő mértékben süllyesz-
tett szakasz közé 0,5 m-es átmeneti szakaszt is be kell illeszteni, a valóban akadálymentes átke-
lőhely legkisebb szélessége a hatályos hazai szabályokban meghatározott értéknél nagyobbra 
adódik. 
 

 

 
20 A felállóhelyek akadálymentességére vonatkozó javaslatunk kidolgozásakor figyelembe vettük Szaszák Gabriella: 
Egyetemes szabadtértervezés című, a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájában 2018-ban 
készült Ph.D. értekezését is. 



 

 

Az idősekre tekintettel a burkolat csúszásmentessége és tükröződésmentessége is fontos. 
 
A felállóhelyekre meghatározott követelmények az átkelőhelyekhez kapcsolódó gyalogos-
szigetekre is vonatkoznak. 
Szükségesnek tartjuk a szigeteken kihelyezett kikerülési irányt jelző táblák felülvizsgálatát és a 
nagyobb táblák cseréjét C méretosztályú táblákra. 
 
Végül javasoljuk szabályozás kidolgozását azokra a helyszínekre, ahol kötöttség miatt az 
akadálymentességhez szükséges szélesség nem biztosítható. 
 
Indoklás 
A felállóhelyek kialakítása az átkelőhely járművezetők általi felismerhetősége szempontjából is 
kulcsfontosságú. 
Ezen túl a felállóhelyeknek számos, speciális életkörülményekből adódó, csakhogy egymással 
ellentétes gyalogosigényt is ki kell tudniuk elégíteni. A legalapvetőbb példa erre a különféle 
gördülő eszközöket használók (kerekesszék, babakocsi, de akár görkorcsolya is) 0 szegély-
süllyesztés iránti igénye, amely azonban a nem látó emberek számára életveszélyes: számukra 
legalább 6 cm magasságú szegély a biztonságos. Ugyanakkor a taktilis járófelületi jelzésrendszer 
kialakításmódja hatással van a vakvezető kutyák munkájára is. 
A kikerülési irányt jelző táblák funkciója fontos, de a nagyobb méretű táblák alkalmazása rontja a 
mögöttük álló kisebb gyermekek észlelhetőségét. 
 
 

8.4.6 Az átkelőhelyek és környezetük minőségi megvilágítása 

 
A megvilágítás kérdéseit tanulmányunk II. részének 7.2.3.5 pontjában boncolgattuk. 
 
A hazai zebrák megvilágítására vonatkozó széles körű és alapos kutatást tartunk szükségesnek: 

• egyrészt a jelenlegi helyzet fölmérését, 

• másrészt a megvilágításra vonatkozó új szabályozás megalapozását, melynek során 
javasoljuk figyelembe venni a nemzetközi gyakorlatot, amelyre tanulmányunk II. 
részében mutattunk néhány példát. 

 
A kérdés a felállóhelyek megfelelő kialakításával is összefügg, mivel a felállóhelyen tartózkodó 
gyalogosok kiváló észlelhetősége ugyanolyan fontos, mint a burkolati jelen (úttesten) tartózko-
dóké. 
 
Indoklás 
A gyalogos-átkelőhelyeken a nap 24 órájában jelentkezhet átkelési igény, ezért az átkelés bizton-
ságát, az átkelő és az átkelni szándékozó gyalogosok észlelhetőségét minden napszakban és 



 

 

minden környezeti körülmény esetén garantálni kell. Ehhez nélkülözhetetlen az alkalmas megvilá-
gítás. 
A probléma a hazai gyakorlatban azért különösen releváns, mert jelenleg számos helyszínen még 
az elégtelen hazai előírások sem teljesülnek. 
 
 
 

8.4.7 Adott útvonal átkelőhelyeinek egységes megjelenése 

 
Ha a zebrákat nem egységesen jelezzük, akkor lesz első és másodosztályú zebra, de mi lesz a 
másodosztályú, a kevésbé markánsan jelzett átkelők biztonságával? 
Másrészt a zebrakörnyezetek sosem lehetnek teljesen egységesek, a helyi sajátosságok indokol-
hatják, hogy adott gyalogos-átkelőhelyet miért kell erősebb forgalomtechnikával, esetleg építéssel 
védeni. 
 
Az ellentmondó szempontok között a helyes megoldás megtalálása szintén kutatást igényel, ezt 
javasoljuk. 
 
 
 

8.4.8 Komfortszintek meghatározása az átkelőhelyek minősítésére 

 
Javasoljuk komfortszintek meghatározását a gyalogos-átkelőhelyekre, és kísérleti bevezetésü-
ket. 
 
Indoklás 
A nemzetközi gyakorlatban a gyalogos (és a kerékpár-)közlekedés minőségének jellemzésére egyre 
többet alkalmazzák a komfortszinteket. 
A komfortszintekkel jellemezhető az adott úthálózati elem szolgáltatási színvonala, de ez nyilván 
nem korlátozódik a használat kényelmére, hanem kulcsfontosságú benne a biztonság. 
 
A hazai gyakorlatban a komfortszintek alkalmazása még nem jellemző, azonban itthon úttörőnek 
számító módon pl. az e-UT 03.04.13:2019 jelű, a kerékpározható közutak tervezési kérdéseit 
szabályozó útügyi műszaki előírás 2.3 fejezetében már megjelenik a komfortszintek fogalma és 
meghatározásuk célja. 
 
A hazai gondolkodáshoz mintaként szolgálhat a Transport for London módszere21. 

 
21 Step 2 Assess Pedestrian Crossings  in: Finch, E.: Pedestrian Comfort Level Guidance for London, Version 2 (2019), TfL 



 

 

 

8.4.9 Kontraproduktív kóklerségek tiltása 

 
Javasoljuk minden olyan műszaki beavatkozás jogszabályban való megtiltását, amely – történjék 
bár a legnemesebb szándékkal – szakmai megalapozatlansága miatt a laikus hiedelmek ellenére 
sem alkalmas a közlekedés biztonságának javítására. 
E tanulmány lezárásakor ide sorolható: 

• félrevezetően okoszebrának nevezett villogó LED-es mozgásérzékelő, 

• 3D burkolatfelfestés, 

• zebrazászló. 
 
Indoklás 
Ezek az álmegoldások 

• hamis biztonságérzetet kelthetnek a közlekedőkben, ezért veszélyesek, 

• kedvezőtlen hatásúak a közlekedési kultúrára, 

• indokolatlanul vonják el a forrásokat a bizonyítottan biztonságnövelő beavatkozásoktól. 
 



 

 

 

8.5 Attitűdváltás: szemléletformálás, kommunikáció 

 



 

 

 
 

8.5.1 Marketing, autóreklámok 

 
Javasoljuk az autóreklámok szabályozását: az autózáshoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági és 
egészségügyi, környezeti kockázatok megjelenítésének kötelezővé tételét. 
Fontos, hogy a reklámokból eltűnjenek a felelősség nélküli korlátlan szabadság (valójában a 
közre veszélyes szabadosság), a brutális erő, a versenyszellem képei, fogalmai. 
Szükséges az is, hogy a gépkocsik használati útmutatóiba szintén bekerüljön a felelősségteljes 
vezetésre és a nagy tömeg, a nagy sebesség kockázataira történő figyelemfölhívás. 
A veszélyt tudatosítani kell, az emberek figyelmét föl kell hívni arra, hogy a gépkocsivezetés 
fokozott veszéllyel járó tevekénység, amelynek következtében emberek halhatnak meg. 
 
Indoklás 
 
Ma már teljesen természetes, hogy a kockázatokra történő figyelemfelhívás a reklámok, termék-
arculatok kötelező eleme az olyan árucikkek esetében, amelyek használatával az egyén másoknak 
vagy a társadalomnak valamilyen kárt, vagy egészségkárosodást okozhat. Tipikus példa a dohány-
reklám, sőt, már a dohánytermékek csomagolása is. 
 

 
 
(A dohányreklámot szemléltető kép forrása: hirado.hu) 



 

 

Az ötlet nem új: a copenhagenize.eu két fotografikájával szemléltetjük (melyeken az is látszik, hogy 
az autó nem csupán a baleset, hanem a környezetpusztítás kockázatát is magában hordja). 

 
 
 

8.5.2 Média, kommunikáció 

 
A média, a tömegkommunikáció akkor/azzal segítheti a gyalogoselütések megelőzését, ha 

• nem kelt vágyat az autó nagy méretére és a száguldásra, 

• nem áldozathibáztató. 
 
Ez csak olyan újságíróktól lenne elvárható, akik legalább alapszinten tisztán látják a közúti 
közlekedés legfontosabb biztonsági kockázatait. 
Ennek elérésére javasolható szemléletformáló tréningek szervezése a közlekedési témákkal 
foglalkozó újságírók számára. 
 
Fontos, hogy a máig szinte általános, az embereket aktuális közlekedési módjuk alapján 
kasztokba soroló szemlélet helyett – amely fölösleges feszültségeket kelt a közlekedési módok 
között és a mindennapokban az utakon az agressziót növeli – nem a gyalogosokat, nem a jármű-
vezetőket, hanem általában a közlekedő embert megszólító komplex kampányok induljanak, 
melyek az együttműködő, előzékeny közlekedésre fókuszálnak. 
 
 

8.5.3 Mobilitásra nevelés, iskolák megközelítése 

 
Az iskolák (sőt, már az óvodák, bölcsődék) körüli állapotok tarhatatlanságát a II. rész 7.3.8. 
fejezetében mutattuk be. A helyzet javítására számos lehetőség kínálkozik. 



 

 

Ezek közül legfontosabb és leghatékonyabb a módváltás: ha sikerülne drasztikusan csökkenteni 
az autóval szállított gyermekek arányát, az iskolák körüli helyzet jelentősen javulna. Hazai 
vizsgálatot nem ismerünk, ezért egy külföldi vizsgálatot22 hozunk példaként, amely Európa 
legnagyobb autós érdekvédelmi szervezete, az ADAC megbízásából készült. 143 észak-rajna–
vesztfáliai iskola válaszaiból az derült ki, hogy ahol az iskolába autóval szállított gyerekek aránya 
meghaladta a 20%-ot, az autós szállítást az iskola problémásnak értékelte. Az ADAC hivatkozott12 
anyagából származó ábra egyes oszlopai az autóval szállított gyerekek százalékos részarányait tük-
rözik, a sárga szín azt jelzi, hogy az iskola számára nem, vagy csak kis problémát, a szürke pedig azt, 
hogy komolyabb problémát okoz az autós szállítás. 
 

 
A módváltás elősegítésében legfontosabb a szemlélet-
formálás: ez ma Magyarországon eléggé hiányzik. Fontos 
lenne ebben komoly állami és önkormányzati szerep-
vállalás. 
 
Vannak kezdeményezések, de nem állnak össze egységes 
rendszerré. Ilyen volt Budapesten a STARS projekt, és ezt 
indítottuk el Miskolcon a már kétszer megtartott TESU 
kampánnyal (lásd képek). 
 
Az igen jó tapasztalatok alapján javasoljuk hosszabb 
távú, országos iskolai módváltási kampány szervezését. 
 
Azonban még hosszabb ideig számolni kell azzal, hogy 
továbbra is jelentős lesz az autóval szállított gyerekek 
részaránya, ezért kiemelten fontos az autós szállítás 
miatti közlekedésbiztonsági kockázatok kezelése. 
 
 
 

 
22 ADAC: Das Elterntaxi an Grundschulen. Ein Leitfaden für die 
 Praxis. ADAC e.V., München, 2018 



 

 

Fontos, hogy bár a zebrák az iskolai közlekedési környezet kulcselemei, a biztonságnövelés nem 
korlátozódhat csupán a zebrákra. 
Az iskolák közvetlen környezetének, a gyermekek közlekedésének biztonságossá tételére a 
nemzetközi gyakorlatban több megoldás terjedt el, javasoljuk ezek széles körű hazai adap-
tációját, átgondolt kombinációját, valamint a szervezeti háttér kialakítását. 
 

Úthálózat alkalmassá tétele Forgalomcsillapítás  

 K+R módváltó pontok kialakítása 

 Iskolautca 

Szervezési intézkedések Pedibusz 

 Iskolai közlekedéssegítők igénybe vétele 

Humán beavatkozás Iskolai közlekedési terv 

 Közlekedésre nevelés 

 Rendőri forgalomellenőrzés 
 

Indoklás/magyarázat23 
Úgy gondoljuk, nyilvánvaló, épp ezért nem szorul külön 
bizonyításra az iskolák körüli forgalomcsillapítás 
szükségessége. Ennek módszerei, lehetőségei alapvetően 
nem térnek el a csillapítás általános módszereitől. 
 
Mivel az iskolák körüli közlekedésbiztonsági deficitet csak 
részben okozza az átmenő gépkocsi-forgalom – általában 
ennél súlyosabb ok az iskola célforgalma (a gyerekek beszál-
lítása) –, a gépkocsiforgalom volumenének csökkentése mel-
lett a legfontosabb az iskola közvetlen környezetének felsza-
badítása a szülői gépkocsik tömörülése, és az iskolák előtti 
balesetveszélyes műveletei (forgolódások, tolatások) alól. Ha 
pedig az iskola előtti zebrán az érzékeny időszakokban nincs 
gépjárműforgalom, nincs gyerekgázolás sem. 
 
A K+R módváltó pontok24 lényege, hogy eltávolítják – 
célszerűen legalább 250 m-re – az iskola bejáratától és ren-
dezetté teszik az autóval szállított gyermekek ki- és beszál-
lását. A gyerekek az utolsó szakaszt gyalogosan teszik meg. 
Ennek egyik fontos hozadéka, hogy a szülői autók nem gene-
rálnak balesetveszélyt az iskola előtt, másrészt így az autóval 
iskolába szállított gyerekek is szereznek valamennyi közleke-
dési tapasztalatot. 

 
23 Képek forrása: graz.at, Frank Groneberg 
24 A megvalósítás szempontjait igényesen tárgyalja a német autóklub anyaga. ADAC: Das Elterntaxi an Grundschulen. Ein 
Leitfaden für die Praxis. ADAC e.V., München, 2018 



 

 

Az iskolautca az iskola előtti útszakasz 
gépjárműforgalom előli időleges lezárását 
jelenti. Az útszakaszra gépjárművel behaj-
tani az iskolakezdés/-befejezés időszakában 
15, más iskolautcákban 30 percig nem lehet 
(azonban a kerékpár kivétel a tilalom alól). 

 

A bő százezer lakosú Bolzano25 olasz városban pl. az 
általános iskolák 80%-a előtt alkalmazzák.26 
 

Az iskolautca számos országban ismert és terjed, így 
pl. Németországban, Belgiumban. 

 

 
 

25 Bericht Trendy Travel Nationaler Workshop “Die Schulstraße den SchülerInnen” Graz, 30th September 2010 
26 Képek forrása:jobbra fent Lennart Heß, Pascal Höfig; balra és lent: BR Karin Straka 



 

 

A pedibusz ötlete Ausztráliából indult, de pl. német nyelvterületen is nagyon elterjedt. Első lépés 
az autós gyerekszállítástól való elmozdulásban. A gyerekek felnőtt kísérővel – aki lehet váltakozva 
valamelyik szülő, családtag, önkéntes – mennek iskolába, a kísérő útvonala állandó (mint egy 
buszjáraté), és állandó időpontban veszi fel a gyerekeket. 
 
A közlekedéssegítők alkalmazásával külön alfejezetben foglalkozunk, sajnos, ez a tevékenység ma 
nagyon ritka Magyarországon. 
 
Az iskolai közlekedési terv27 Nyugat-Európában széles körben elterjedt segédeszköz. Kulcseleme 
az iskola kb. 1 km-es sugarú környezetét ábrázoló térképvázlat, amelyen a különböző közlekedési 
módok (pl. gyalog, kerékpáron, szülői szállítás autóval) szempontjából lényeges helyi adottságok, 
lehetőségek és veszélyes helyek vannak föltüntetve. Az iskolai közlekedési terv tartalmazhat konk-
rét útvonalajánlásokat és általános közlekedésbiztonsági tudnivalókat is. Célcsoportja az iskola-
kezdő gyerekek szülei, de ismert a nagyok számára készülő iskolai közlekedési terv is – míg előb-
biben a gyalogos megközelítés és a személygépkocsik megállási helyére vonatkozó ajánlás, a na-
gyobbakéban a kerékpárral való megközelítés bemutatása a hangsúlyosabb. 
 
A közlekedésre nevelés a mobilitásra nevelés kulcseleme, amellyel tanulmányunk II. részének 
7.3.8 pontjában foglalkoztunk. Az utóbbi időben a közlekedésre nevelés nálunk is egyre nagyobb 
figyelmet kap, ez jó. Továbbfejlődni leginkább az áldozathibáztató oktatói attitűdök levetkőzésével 
lehet. 
 
Az iskolák körüli rendőri forgalomellenőrzés fontosságát nem kell magyarázni, de szerencsére 
erre a rendőrség hagyományosan nagy figyelmet fordít és erején felül teljesít. 
 
 
 

8.5.4 Iskolai közlekedéssegítők 

 
Tanulmányunk II. részének 7.3.10. fejezetében és a IV. rész 11. függelékében foglalkoztunk az 
iskolai közlekedéssegítőkkel, alapvetően a gyalogos-átkelőhelyeken való alkalmazásukkal. 
 
Az iskolai közlekedéssegítők intézményének országos bevezetéséhez és működéséhez az 
alábbiakat javasoljuk: 

1. A KRESZ módosítása – iskolai közlekedéssegítők felvétele a jelzésadók közé, az általuk 
adható jelzés meghatározása. (Célszerűen a 7. § kibővítésével.) 

2. Felszerelésük meghatározása. 

 
27 Az iskolai közlekedési terv elkészítését részletesen bemutatja a BaSt tanulmánya. Gerlach, J – Leven, T. – Leven, J.: 
Schulwegpläne leichtgemacht – Der Leitfaden. 3. aktualisierte Auflage. Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch 
Gladbach, 2019 



 

 

3. A közlekedéssegítőkre felhívó új jelzőtábla szükségességének vizsgálata, a jelzőtábla 
rendszeresítése. 

4. A közfeladatot ellátó személyekre a Btk.-ban biztosított erős jogi védelem kiterjesztése az 
iskolai közlekedéssegítőkre. 

5. Az iskolai közlekedéssegítők kiválasztására, kiképzésére, működésére vonatkozó 
egységes eljárásrendek, tematikák kidolgozása. 

 
Indoklás 
 
Több okból javasoljuk a gyermekkorú iskolai közlekedéssegítőkre vonatkozó szabályozás megho-
zatalát és a rendszer országos működtetését: 

1. A nemzetközi tapasztalatok alapján az iskolai közlekedéssegítők segítségével lényegesen 
növelhető a kisgyermekek átkelési biztonsága az iskolák előtti gyalogos-átkelőhelyeken. 

2. Az iskolai közlekedéssegítők alkalmazása a közlekedésre nevelés kiváló módszere: nem 
áldozathibáztató, ellenben egészen fiatal korban ruház felelősséget a közlekedéssegítőkre 
más emberek (kis társaik) biztonságáért. Kitűnően meg lehet így tanulni a legvédtelenebb 
úthasználókkal szembeni előzékenységet. A közlekedés biztonságát, a közlekedési kultúra 
fejlődését ezért hosszabb távon is előmozdítja. 

3. Előnyeihez képest az iskolai közlekedéssegítők rendszere kifejezetten olcsón működtet-
hető. 



 

 

8.6 EPILÓGUS28 

 

 
 
2020. február 19–20-án Stockholmban találkoztak 80 ország közlekedési ügyekben illetékes 
miniszterei és fontos tisztségviselői. A konferencia az ún. Stockholmi nyilatkozat (Stockholm 
Declaration) elfogadásával zárult, melyben egyebek között az alábbiak olvashatók29: 

• Az aláírók megerősítik elkötelezettségüket a globális célok, a fenntartható fejlődési célok 
(SDG) 2030-ig történő elérése iránt, és hangsúlyozzák megosztott felelősségüket. 

• Fölhívják a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a közúti közlekedésben bekövetkező 
halálesetek 2020-tól 2030-ig történő legalább 50%-os csökkentéséhez, az úthasználók 
minden csoportjában, de különösen veszélyeztetett úthasználók, például a gyalogosok, 
kerékpárosok és motorosok, valamint a közösségi közlekedés használói esetében. 

• Fölhívják a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy foglalkozzanak prioritásként a 
gyermekek és fiatalok közúti közlekedésben elszenvedett sérüléseinek elfogadhatatlan 

 
28 A fotó Kriss Géza felvétele, forrás: fortepan.hu. A következő oldal fotója: Edward Lamb, forrás: twitter. 
29 Nem hivatalos, általunk készített és a rövidítés érdekében szerkesztett kivonat. A nyilatkozat eredeti szövege itt 
érhető el: https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/ 

https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/


 

 

terheivel, növelve a politikai elkötelezettséget, amely a nők, gyermekek és serdülők 
egészségére vonatkozó globális stratégia alapján biztosítja a szükséges intézkedések 
meghozatalát a közúti közlekedés biztonságossága érdekében. 

• A közúti közlekedésbiztonságot és a safe system szemléletet a területhasználat, az 
utcatervezés, a közlekedési rendszer tervezése és szervezése integráns elemének tartják, 
mindenekelőtt a védtelen úthasználók számára és városi környezetben, különös tekintettel 
a közlekedési jogszabályokra és a szabálysértések üldözésére, a járművek biztonságára, az 
infrastruktúra fejlesztésére, a közösségi közlekedésre. 

• Fölhívják a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy összpontosítsanak a sebesség-
szabályozásra, beleértve a szabálysértési jog szigorítását is a gyorshajtás megaka-
dályozása érdekében. A legnagyobb sebességet 30 km/h-ban határozzák meg azokon a 
felületeken, ahol védtelen úthasználók és járművek gyakran és tervezett módon 
találkozhatnak. 

 

 


