


1. tézis 
  
 A védtelen közlekedők lehető legnagyobb biztonsága csak akkor 
garantálható, ha a magyar joganyag eldugott részét képező, a 
védtelenekre vonatkozó kitételt (Bécsi Egyezmény 2. fejezet 7. cikk 3. 
pont) hangsúlyosan tartalmazza a közlekedők által (többé-kevésbé) 
ismert KRESZ, és ezzel összefüggésben már a járművezető-képzésben 
kiemelt fontosságú tételként oktatják. 
De ennek a hozzáállásnak az egész társadalomban tudatosulnia kell. 



Igen, jelenleg a hatályos KRESZ-szabályozás gépjármű-domináns. 
Meggyőződésem, hogy a SZABÁLYOZÁSI KERETEKET is meg kell változtatni és annak 
hatására változik a járművezető-képzés gyakorlata, illetve a társadalom hozzáállása is.  
 
Két példát mutatok be a törekvéseinkre: 
 
1) A KTI-ben munkabizottsági keretek között készült egy KRESZ-tervezet 2011-ben, 

amiben hangsúlyosabbá váltak (volna) a védtelenek, a velük való kölcsönös 
együttműködés fontossága. Közlekedésbiztonsági kutatások eredményeire 
figyelemmel, a Vision Zeró célkitűzéseit elfogadva dolgozott a csapat. (Sajnos az 
asztalfióknak készült, nem érett meg az idő a módosításra.) 

2)  2011-ben kidolgozásra került a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről 
szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. Rendelet. Az eltelt 5 év alatt számos tapasztalat gyűlt 
össze és folyamatban van az újragondolása, módosítása. Ennek a Kormányrendeletnek 
a hatékonyabb működése, hatályának kiterjesztése hosszú távon biztosíthatná, hogy a 
beruházásoknál kapjon nagyobb hangsúlyt a biztonság, ne lehessen ezt a szempontot 
elhanyagolni.  



 
KRESZ-tervezet 

készült NFM megbízásából  
2010 októbere-2011 októbere között 

   A munkabizottság tagjai: 
– Dr. Bognár Ákos, jogász, ügyész, 
– Deák János, gépészmérnök, 
– Dr. Fülöp Ágnes Katalin, jogász, bíró, 
– Hóz Erzsébet, közlekedésmérnök 
– Dr. Lányi Péter építőmérnök,  
– Dr. Major Róbert, rendőr-jogász, 
– Siska Tamás közlekedéspszichológus, 
– Rétlaki László közlekedésmérnök, 
– Weidinger Gábor közlekedésmérnök,  

 

Felhasznált anyagok: NKH megbízásában készült KRESZ-tervezet 2007-2009 között: 
Deák János, Dr. Fülöp Ágnes Katalin, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás 

Szakértői vélemények: 2 jogász, 2 rendőr (2008) 
Szakmai vitafórumok „eredményei”: útkezelőkkel, hatósággal, kerékpárosokkal 

(2011) 



A  közúti balesetben meghaltak és sérültek számának jelentős csökkentése 

érdekében alapvetően 4 fő pillérre épül a tervezet: 

  

1.  A differenciált sebesség-szabályozásra. 

  

2.  Az elsőbbségi helyzetek következetes rendszerének kidolgozására, az 

elsőbbségi szabályok egyértelmű megfogalmazására. 

  

3.  A védtelen közlekedők fokozott védelmére. 

  

4.  A közúti jelzések súlyának, rangjának visszaállítására, a jelentéstartalmak 

egyszerűsítése és egyértelművé tétele által. 



Prioritást kaptak a védtelen közlekedők 



 

Gyalogosok (12. §) 

12.§ (1) Gyalogosnak a forgalom elől elzárt területről 
(kapualjból, udvarról, stb.) kilépve a járdán, 
gyalogúton, gyalog- és kerékpárúton elsőbbsége van, 
de közvetlenül a forgalomba való bekapcsolódása előtt 
köteles meggyőződni annak veszélytelenségéről. 

(2) A gyalogosnak – a (3) bekezdés szerinti járművet 
toló gyalogosok kivételével –: 

a) a járdán, a gyalogúton, a közös gyalog- és 
kerékpárúton kell közlekednie; 

b) ahol az a) pontban megjelölt hely nincs, vagy az a 
gyalogosközlekedésre alkalmatlan – ezen helyek itt 
megjelölt sorrendjében történő igénybevételével – a 
kerékpárúton, a menetirány szerinti bal oldali 
útpadkán egy sorban kell közlekednie; 

c) ahol az a) és b) pontban megjelölt hely nincs, vagy 
az a gyalogosközlekedésre alkalmatlan – ezen helyek 
itt megjelölt sorrendjében történő igénybevételével – 
az úttest szélén kijelölt  kerékpársávon, nyitott 
kerékpársávon, annak hiányában az úttest szélén, 
annak menetirány szerinti baloldalán egy sorban kell 
közlekednie.  

 

Gyalogosok (12. §) 

- A gyalogosokra vonatkozó szabályozás legfontosabb elvei 

A gyalogosok a közlekedés védtelen résztvevői, akiknek 
biztonságos közlekedését az alábbi alapvető követelmények 
szem előtt tartásával kívánta a Tervezet megvalósítani: 

- A gyalogosok közlekedési terei fizikailag váljanak el a 
járműközlekedés helyeitől. Ahol a gyalogos és járműforgalom 
közlekedése fizikailag nem választható el egymástól, történjen 
meg az egyes helyek virtuális, de jól meghatározott 
elkülönítése.   

- A gyalogosok legveszélyesebb forgalmi műveletét, az úttesten 
történő áthaladást a forgalmi műveletben érintett valamennyi 
résztvevő oldalán egymásra tekintettel meghatározott 
kötelezettségek és jogosultságok biztosítsák elsőbbségi 
szabályok formájában.  

- A gyalogosok elsőbbségadási kötelezettségét, annak 
teljesítése érdekében további részkötelezettségekre kell 
bontani.  

 Jogszabály  Indoklás (Magyarázat) 

Tartalmilag és szerkezetileg is újszerű: jogszabály, indoklás és KRESZ-tankönyv  



A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

„pilléreinek” felülvizsgálata 
 
 



Legfontosabb változtatási javaslatok, területek  

• HANGSÚLYOSABBÁ  váljon a terv-szint vizsgálata: KBHV és 
KBA legyen sokkal fontosabb.  

• AUDIT: „kevesebb több lenne”, felesleges a 4 fázis, 2-3, de azok 
kapcsolódjanak egymáshoz. 

• Jelentős változást jelentő beavatkozások kerüljenek fókuszba, 
tehát az 1 km-nél hosszabb útszakaszt érintő beavatkozások 
biztonsági vizsgálata valósuljon meg. 

• Vannak még olyan „pillérek”, amelyek nem élnek, váljanak 
élővé: RANGSOR (KBR) 

• A városi, települési fejlesztések is kapjanak figyelmet, a 
kerékpáros létesítmények is kerüljenek auditálásra.  



4. § (1) Az építtető a gyorsforgalmi közúthálózat elemeire – 

beleértve a transzeurópai úthálózat magyarországi részét 

képező utakat – 

a) az engedélyezési terv készítése során, 

b) a kiviteli terv készítése során, 

c) a közforgalom számára történő megnyitás előtt, 

d) az üzemeltetés korai szakaszában 

köteles az infrastrukturális projektre vonatkozóan – a 2. 

melléklet 1–4. pontjaiban megjelölt szempontok 

figyelembevételével – közúti biztonsági auditot készíttetni. 



4. § (1) Az építtető köteles közúti biztonsági auditot készíttetni: 

a) országos közutak közül: 

aa) a gyorsforgalmi utakra, 

aaa) az engedélyezési terv készítése során, 

aab) a kiviteli terv készítése során, 

aac) a forgalombahelyezési eljárás kérelmezése előtt, 

a 2. melléklet 1–3. pontjaiban megjelölt szempontok és a 

vonatkozó útmutató figyelembevételével. 

aad) az üzemeltetés korai szakaszában a 2. melléklet 4. pontjaiban 

megjelölt szempontok és a vonatkozó útmutató 

figyelembevételével. 



ab) az első- és másodrendű főutakra, 

aba) az engedélyezési terv készítése során, 

abb) a kiviteli terv készítése során, 

a 2. melléklet 1-2. pontjában megjelölt szempontok és a 

vonatkozó útmutató figyelembevételével. 

b) helyi közutak közül az első- és másodrendű főutakra. 

ba) az engedélyezési terv készítése során, 

bb) a kiviteli terv készítése során, 

a 2. melléklet 1-2. pontjában megjelölt szempontok és a 

vonatkozó útmutató figyelembevételével. 



Útkeresztezésnél a zebra mellé húzva >  
Mit üzen ez? 

Forrás: Polányi Péter 



Útkeresztezésnél NEM a kijelölt gyalogátkelőhely mellé 
húzva > Mit üzen ez? 

Forrás: Polányi Péter 



2. tézis 
  
 Ahhoz, hogy a védtelen közlekedőket, vagy egyes csoportjaikat ne stigmatizálja a 
baleseti statisztika, a statisztikában is semleges, az egyes közlekedési módokat az 
összes balesetben részes közlekedőn belül reálisan bemutató értékelésre van 
szükség az egyoldalúan autóközpontú számbavétel helyett. 
A stigmatizáló megközelítésmód azért is veszélyes, mert a stigmatizált 
modalitások ellen hangolja a többi közlekedőt, ami adott forgalmi helyzet 
értékelését befolyásolva akár baleset bekövetkezéséhez is hozzájárulhat. 

Igen, tárjuk fel a valóságot és egyik közlekedési módot se stigmatizáljuk.  
DE! A tények egyértelműen azt mutatják, hogy az eddigi közlekedésbiztonsági 
„eredmények” elveszni látszanak, ha nem váltunk szemléletmódot. Az adatok, a 
tendenciák figyelemfelhívóak, érdemes érvelni a számadatokkal.  
Éppen a védtelen közlekedők hangsúlyosabb figyelembevétele, fókuszba 
helyezése jelenthetné az elmozdulást a jelenlegi holtpontról.  
Néhány példát mutatok be. 



A közúti gépjárművek, a személysérüléssel járó balesetek és az 
ezek következtében meghaltak száma 1976 és 2015 között   

(Dr. Holló) 



 
A közúti baleset következtében meghaltak számának részaránya 

 a forgalomban való részvétel módja szerint (Dr. Holló) 



BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI 
MÉRNÖKI KAMARA 

 

 

 

 

A közúti gépjárművek, a személysérüléssel járó balesetek és az ezek következtében 

meghaltak száma 1976 és 2012 között  

Forrás: Dr. Lányi Péter 



Balesetek fajtái lakott területen belül 

• Lakott területen 5 év alatt történt 55371 személysérüléses balesetek 
megoszlása a balesetek fajtája szerint: 

•  Kerékpáros baleset:    27% 

•  Gyalogos baleset:                    21% 

•  Segédmotor- kerékpáros baleset:                  10% 

•  Keresztirányú ütközés:                          12% 

•  Utoléréses baleset:    11% 

•  Egyjárműves baleset:    10% 

•  Egyéb baleset:                      9% 

58 %: kerékpáros+gyalogos+segéd-motorkerékpáros 

Forrás: Dr. Lányi Péter 



KTI kutatása a halálos gyalogosbalesetek esetén a rendőrségi kollégákkal 
együttműködve (2012-2013): 

 
  

Halálos gyalogosbalesetek okainak feltárása 
(másodlagos, harmadlagos okok) 

 
Hóz Erzsébet tudományos főmunkatárs 

 
(Cseffalvay Mária, Gábor Miklós, Sipos Tibor, Dr. Török Árpád, Weidinger Gábor)  



1. KSH (WIN-BAL) statisztikai adatok elemzése 
 

• Mélyelemzés végzése 7 megyében: 

 1. Bács-Kiskun,  

 2. Békés,  

 3. Borsod-Abaúj-Zemplén 

 4. Csongrád,  

 5. Fejér,  

 6. Komárom-Esztergom, 

 7. Pest 

 
• kisjelentések alapján 12 megyében és a Fővárosban.  

 



Másodlagos, harmadlagos okok,..stb. amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

(A) Befolyásoló útviszonyok  

    

(A1)  Rossz vagy sérült útfelület    

(A2)  Lerakódás az úton     

(A3)  Csúszós út      

(A4) Elégtelen/nem látható jelek vagy jelzések   

(A5)  Sérült jelzőlámpák     

(A6) Forgalom-csillapítás     

(A7)  Ideiglenes út kialakítás 

(A8) Út kialakítása      

(A9)  Állat/Tárgy az úttesten    

 

    



(B)  Jármű-hibák 

    

(B1)  Sérült gumiabroncs   

  

(B2)  Meghibásodott világítás/jelzőlámpák 

  

(B3)  Meghibásodott fék   

  

(B4)  Meghibásodott kormánymű/kerékfelfüggesztés

  

(B5)  Sérült tükrök     

 

(B6)  Túlterhelt jármű  

Másodlagos, harmadlagos okok,..stb. amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 



(C) Meggondolatlan cselekedet     

(C1)  Közlekedési lámpa figyelmen kívül hagyása  

(C2)  Elsőbbségadási/Stop tábla figyelmen kívül hagyása  

(C3) Záróvonal figyelmen kívül hagyása   

(C4)  Gyalogátkelő figyelmen kívül hagyása   

(C5)  Szabálytalan kanyarodás/irány    

(C6)  Sebességkorlátozás túllépése (abszolút)     

(C7)  Az adott körülményekhez képest túl gyorsan vezetett (relatív) 

(C8)  A szükségesnél kisebb követési távolság   

(C9)  A járdán haladó jármű    

(C10) A járdáról az útra lehajtó kerékpáros   

Másodlagos, harmadlagos okok,..stb. amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 



   

(D) Vezető hibája vagy reakciója    

(D1)  Túlment az útkereszteződésben     

(D2)  Újraindítás az útkereszteződésben   

(D3)  Hibás kanyarodás/manőverezés    

(D4)  Hiányzó/Félrevezető jelzés    

(D5)  Nem nézett körül     

(D6)  Nem mérte fel a másik irányát/sebességét  

(D7)  Kerékpároshoz, stb. túl közel hajtott   

(D8)  Hirtelen fékezés     

(D9)  Farolás       

(D10)  Kontrollvesztés 

Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 



Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

(E) Csökkent képesség vagy figyelemelterelő tényező  

(E1) Alkohol okozta lecsökkent képesség   

(E2) Drogok okozta lecsökkent képesség   

(E3) Kimerültség     

(E4) Megromlott látás     

(E5) Betegség vagy fogyatékosság 

(E6) Hiányzó éjszakai világítás    

(E7) Kerékpáros éjszaka sötét ruházatot visel   

(E8) Vezető mobiltelefont használ    

(E9) Figyelemelterelés a járműben    

(E10) Figyelemelterelés a járművön kívül 



Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

(F) Magatartás vagy tapasztalathiány   

(F1) Agresszív vezetés     
(F2) Gondatlan, vakmerő vagy sietős vezetés   

 (F3) Ideges, bizonytalan vagy pánikban van   

(F4) Túl lassan vezet     

(F5) Tanuló/Tapasztalatlan vezető    

(F6) Tapasztalatlanság a baloldali vezetésben   
(F7) Nem szokott hozzá a jármű 



Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

(G) Befolyásolt látás     

(G1) Parkoló jármű által befolyásolt látás   

(G2) Növényzet által befolyásolt látás   

(G3) Útkijelölés által befolyásolt látás    

(G4) Épületek által befolyásolt látás    

(G5) Vakító fényszórók     

(G6) Vakító napsütés     

(G7) Eső, ólmos eső, hó vagy köd    

(G8) Szemerkélő eső     

(G9) Piszkos szélvédő/napellenző    

(G10) Jármű holttér  



Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

(H) Kizárólag gyalogos (áldozat vagy sértetlen)  

(H1) Gyalogos nem volt látható az átkeléskor   

(H2) A gyalogos nem nézett körül    

(H3) Nem mérte fel a jármű irányát/sebességét  

(H4) Gyalogátkelő helytelen használata   

(H5) Veszélyes viselkedés az úttesten    

(H6) Alkohol okozta lecsökkent képesség   

(H7) Drogok okozta lecsökkent képesség   

(H8) Gondatlan, vakmerő vagy siet    

(H9) Gyalogos éjszaka sötét ruházatot visel   

(H10) Betegség vagy fogyatékosság    

  



Másodlagos, harmadlagos okok, amelyek hozzájárulnak, 
hozzájárulhatnak a baleset bekövetkezéséhez 

   

  

(I) Speciális kódok     

(I1) Lopott jármű     

(I2) Bűnelkövetésben résztvevő jármű   

(I3) Szolgálatban lévő megkülönböztetett gépjármű  

(I4) Gondatlanul kinyitott ajtó    

(I5) Egyéb  



Elsődleges ok: Járművezető hibája, mi járult hozzá a hiba létrejöttéhez a 
külső körülmények, járművezető részéről (magyarázó jellegű információk) 

illetve a gyalogos vagy 3. fél részéről 

1. A JÁRMŰVEZETŐ HIBÁJA     

      11.  Sebesség nem megfelelő alkalmazása     

      12. Előzés szabályainak meg nem tartása     

      13. Elsőbbség meg nem adása     

      14.-15. Irányváltoztatás, haladás és      

            bekanyarodás     

      16. Megállási kötelezettség     

      17. Világítási szabályok megszegése     

      18. A járművezető egyéb hibája     

     

2. A JÁRMŰ HIBÁJA     

     

3. PÁLYA  HIBÁJA     

     

4. GYALOGOS  HIBÁJA     



Opel Corsa a 3622. j. úton Szerencs irányából Prügy irányába, 6+300 szelvényben a 

menetirány szerinti jobb szélen haladt (36  éves nő), vele azonos irányban gyalogolt 

sötét ruházatban egy gyalogos (75 éves nő), gyámság alá helyezett néni - a baleset 

okozója-. Járművét balra kormányozta, elvesztette az uralmát, visszasodródott a jobb 

sávba, vízelvezető árokba borulva állt meg. Ezt követően Prügy irányából érkező (41 

éves nő) Suzuki Swift az árokban lévő jármű miatt lassított, majd észlelte, hogy a 

sávjában gyalogos áll, jobb elejével elütötte a gyalogost, aki a helyszínen életét 

vesztette. Töredezett, egyenetlen, hullámos útburkolat. Opel 75-80 km/órával jöhetett, 

Suzuki kiguruló fékezésben volt, korábban 80 km/órával haladt, nincs műszaki hiba. 

Tompított fénnyel közlekedett. Gyalogos kb. 20 méterre volt észlelhető, vezető 

figyelme megoszlott, az árokban lévő autó felé. Szakértő: "Vészfékezéssel 41-43 

km/óráról tudott volna megállni, féktávolságon belül vette észre. Távolsági fényszórót 

használva akár 100-métert meghaladóan, ha viselt volna láthatósági mellényt a 

gyalogos, akkor a tompított világítás szórt fényében kb. 150 méterről észlelhető lett 

volna. Reakcióidőn belül észlelhette csak a gyalogost." Opel vezetője: "Szerencsről 

Csobajra mentem, távolsági fényszóróval közlekedtem, akkor lekapcsoltam a 

reflektort. 80-90 km/óra lehetett a sebességem, megláttam a gyalogost, aki velem 

egyirányban haladt, hátát láttam. Megpördültem az úton, beleborultam az árokba, 

be voltam kötve. Később tudtam meg, hogy elütötték azt a gyalogost."  



D8 (Opel): Hirtelen fékezés 

D10 (Opel): Kontrollvesztés, 

 

Elütő járművezető esetén:    

E10: Figyelemelterelés a járművön kívül 

(árokba borult gépjárművet figyeli!) 

Gyalogos:  

H5:Veszélyes viselkedés az úttesten 

H9:Gyalogos éjszaka sötét ruházatot visel   

H10: BETEGSÉG! 

Befolyásoló tényezők a baleset létrejötténél (valójában 3 résztvevős 
baleset lakott területen kívül) 



Baleset elsődleges oka: Sebesség nem megfelelő alkalmazása  az időjárási 
és látási viszonyokhoz (114) 

Valós baleseti ok: Gyalogos egyéb hibája (417) 



3. Alkoholos befolyásoltság szerepe a baleseteknél 

Az alkoholos befolyásoltság véleményezése élő személyeknél  

Az alkoholos befolyásoltság megállapítása és véleményezése a véralkohol-

koncentráció alapján történik. A klinikai tünetek csak kiegészítő adatot 

jelenthetnek.  

Az alkoholos befolyásoltság megállapításánál a következő határértékeket 

célszerű figyelembe venni:  

• 0,2‰ (20 mg%) = az alkoholfogyasztás nem bizonyítható,  

• 0,21-0,50‰ (21-50 mg%) = ivott, de alkoholosan nem volt befolyásolt,  

 

• 0,51-0,80‰ (61-80 mg%) = igen enyhe,  

 

• 0,81-1,50‰ (81-150 mg%) = enyhe,  

 

• 1,50-2,50‰ (150-250 mg%) = közepes,  

• 2,51-3,50‰ (251-350 mg%) = súlyos,  

• 3,51‰ felett (351 mg%) = igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság.  
Forrás: Közlönytár - 1994/13. Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 

módszertani levele -Az alkoholos állapot és alkoholos befolyásoltság 

orvosszakértői vizsgálatáról és véleményezéséről *  2005. május 31. 

  



3. Alkoholos befolyásoltság szerepe a baleseteknél (JAA22) 

1 0,5 0/00és alatta/ vagy 0,1 mg/l és alatta 

2 0,51 - 0,79 0/00 között / vagy 0,11 mg/l- 0,4 mg/l között 

3 0,8 -  1,49  0/00 között / vagy 0,41 mg/l # 0,75 mg/l között 

4 1,5  0/00 és felette / vagy 0,76 mg/l és felette 

5 nem fogyasztott alkoholt 

6 ismeretlen személy, vagy nem személy 



Halálos gyalogosbalesetben résztvevők ittassága 



Járművezető ittassága 



Gyalogos ittassága 



Elütők és elütöttek életkora 

Elütő járművezető életkora ismeretlen 20 eset ( közel 10 %) 

=SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELMULASZTÁSA! 



Járművezetői hiba:  114 eset 

(A) Befolyásoló útviszonyok  

Gyalogos hibája:  89 eset 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Rossz vagy 
sérült 
útfelület 

Lerakódás 
az úton 

Csúszós 
út 

Elégtelen/n
em látható 
jelek vagy 
jelzések 

Sérült 
jelző-
lámpák 

Forgalom-
csillapítás 

Ideiglenes 
út 
kialakítás 

Út 
kialakítása 

Állat/ Tárgy 
az úttesten 

0 0 8 1 0 0 0 3 0 

0 0 14 1 0 0 0 4 0 

0 0 6 0 0 0 0 1 0 



Járművezetői hiba:  114 eset 

(B) Járműhiba 

Gyalogos hibája:  89 eset 

B1 B2 B3 B4 B5 B6

Sérült 

gumia-

broncs

Meghibáso

dott 

világítás/jel

zőlámpák

Meghibáso

dott fék

Meghibá-

sodott 

kormánym

ű/kerékfelf

üggesztés

Sérült 

tükrök

Túlterhelt 

jármű

1 0 2 0 0 0

1 1 3 0 0 0
0 1 1 0 0 0



Járművezetői hiba:  114 eset 

Gyalogos hibája:  89 eset 

(C) Meggondolatlan cselekedet 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Közlekedési 
lámpa 
figyelmen 
kívül 
hagyása 

Elsőbbséga
dási/Stop 
tábla 
figyelmen 
kívül 
hagyása 

Záróvonal 
figyelmen 
kívül 
hagyása 

Gyalogát-
kelő 
figyelmen 
kívül 
hagyása 

Szabály-
talan 
kanyarodás
/irány 

Sebesség-
korlátozás 
túllépése 

Az adott 
körülmé-
nyekhez 
képest túl 
gyorsan 
vezetett 

A 
szükséges-
nél kisebb 
követési 
távolság 

A járdán 
haladó 
jármű 

A járdáról 
az útra 
lehajtó 
kerékpáros 

0 0 0 6 1 16 13 2 0 0 

3 0 0 6 2 27 19 2 0 0 
3 0 0 0 1 11 6 0 0 0 



Járművezetői hiba:  114 eset 

Gyalogos hibája:  89 eset 

(D) Vezető hibája vagy reakciója 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Túlment 
az 
útkereszt
e-
ződésben 

Újraindít
ás az 
útkeresz-
teződésb
en 

Hibás 
kanyarod
ás/manő
ve-rezés 

Hiányzó/     
Félreveze
tő jelzés 

Nem 
nézett 
körül 

Nem 
mérte fel 
a másik 
irányát/s
e-
bességét 

Kerékpár
oshoz, 
stb. túl 
közel 
hajtott 

Hirtelen 
fékezés Farolás  

Kontroll-
vesztés 

0 0 4 0 3 2 3 1 1 5 

0 0 7 0 3 3 3 1 1 6 
0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 



Járművezetői hiba:  114 eset 

Gyalogos hibája:  89 eset 

(E) Csökkent képesség vagy figyelemelterelő tényező 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Alkohol 
okozta 
lecsökkent 
képesség 

Drogok 
okozta 
lecsökkent 
képesség 

Kimerült-
ség 

Megromlo
tt látás 

Betegség 
vagy 
fogyatékos
ság 

Hiányzó 
éjszakai 
világítás 

Kerékpáro
s éjszaka 
sötét 
ruházatot 
visel 

Vezető 
mobil-
telefont 
használ 

Figyelem-
elterelés 
a 
járműben 

Figyelem-
elterelés 
a 
járművön 
kívül 

9 0 1 3 4 6 2 1 5 7 

12 0 1 3 5 6 2 1 5 12 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 



Járművezetői hiba:  114 eset 

Gyalogos hibája:  89 eset 

(F) Magatartás vagy tapasztalathiány 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Agresszív 
vezetés 

Gondatlan, 
vakmerő 
vagy sietős 
vezetés 

Ideges, 
bizonytalan 
vagy 
pánikban 
van 

Túl lassan 
vezet 

Tanuló/Tapa
sztalatlan 
vezető 

Tapasztalatla
nság a 
baloldali 
vezetésben 

Nem szokott 
hozzá a 
jármű 
modellhez 

1 18 1 0 2 0 0 

1 18 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 



Járművezetői hiba:  114 eset 

Gyalogos hibája:  89 eset 

(G) Befolyásolt látás 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Parkoló 
jármű által 
befolyásolt 
látás 

Növényzet 
által 
befolyásolt 
látás 

Útkijelölés 
által 
befolyásolt 
látás 

Épületek 
által 
befolyásolt 
látás 

Vakító 
fényszórók 

Vakító 
napsütés 

Eső, 
ólmos 
eső, hó 
vagy köd 

Szemerkél
ő eső 

Piszkos 
szélvédő/n
apellenző 

Jármű 
holttér 

0 0 2 0 4 3 9 4 1 9 

0 0 2 0 9 6 14 5 1 11 

0 0 0 0 5 3 5 1 0 2 



3. tézis 
 3.1. 
A városi közlekedésbiztonság a méltányos felülethasznosításnál kezdődik. Ez alapfeltétele annak, hogy 
a védtelenek félelem nélkül és akadálymentesen közlekedhessenek. 
3.2. 
A közlekedési infrastruktúrát nem autó-, hanem embercentrikusan kell tervezni. 
3.3. 
Az embereknek tervezett város embercentrikus úthálózatán a sebesség is emberléptékű. 
  
3.4. 
A városi kerékpározók vezetésére nálunk eddig általánosan használt megoldások alkalmatlanok a 
növekvő és átstrukturálódó kerékpárforgalom biztonságos és kapacitív levezetésére. 
Szükséges a jogszabályi keretek újragondolása (komplexen, szegregáció helyett indokolt esetben 
szeparáció, kerékpárutak kötelező használatához garanciális műszaki-közlekedésbiztonsági 
feltételrendszer, lakott területen irányhelyes vezetés az alapelv). 
A használat akkor lehet csak kötelező, ha műszaki-közlekedésbiztonsági feltételrendszer (célszerűen az 
FMSZ-ben) garantálja az infrastruktúra megfelelőségét. 
  
3.5. 
A gyalogos közlekedés a legalapvetőbb modalitás. A parttalan autózás vélt vagy valós kényelme 
érdekében nem áldozható fel a gyaloglás szabadsága, pl. egy élhető városban a gyalogosok nem 
kényszeríthetők aluljárórendszerekbe. 
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Önmagukat magyarázó utak 

Önmagát magyarázó az az út, amelyen az út kialakításából 
egyértelmű a járművezető számára, 

• hogy hogyan kell viselkednie (pl. melyik sávon, milyen 
sebességgel haladhat), és 

• mit várhat a többi szereplőtől (pl. jöhetnek-e járművek 
szemben, számítani kell-e kerékpárosokra)  
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• A járművezetőnek fel kell ismernie  az út típusát 
(kategóriáját, osztályát) ahhoz, hogy annak megfelelően 
viselkedjen. 

• Az úttípusok legyenek egymástól egyértelműen 
megkülönböztethetőek. 

• Hány úttípust tudunk megkülönböztetni? 

• Milyen úttípusokat tudunk megkülönböztetni? 
  

Önmagukat magyarázó utak 



Elmélet: Sémák 
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Forrás: Siska Tamás  



Sémák 

• Tárgyak, személyek, események korábbi tapasztalatok alapján 
kialakult mentális  reprezentációja. A felismerés a sémák 
alapján történik. 

 

• A sémák nem merev struktúrák, az újabb tapasztalatok 
hatására módosulnak.   

 

• A sémák előkészítik az észlelőt arra, hogy bizonyos fajta 
információt inkább figyelembe vegyen, mint másokat. 

52 
Forrás: Siska Tamás 



Sémák 

• A sémák előkészítik az észlelőt arra, hogy bizonyos fajta 
információt inkább figyelembe vegyen, mint másokat. 

53 
Forrás: Siska Tamás 

Ideje a sémaváltásnak! 



4. tézis 
  
Ahhoz, hogy a védtelenek helyzete jobb legyen, változnia kell a társadalom 
róluk alkotott felfogásának. 
Az egyszerű közlekedők, de a szakemberek és a véleményformálók attitűdjének 
is. 



A közlekedésbiztonság javításának lehetőségei 
 

I. A megfelelően megválasztott sebesség (differenciált sebességszabályozás).  

II. Az elsőbbségi helyzetek következetes rendszerének kidolgozása, az 
elsőbbségi szabályok egyértelmű megfogalmazása.  

III. A közlekedési tér felosztása, a különböző menettulajdonságú és 
védettségű közlekedők elválasztása („védelmi sáv”) vagy közös felületen 
haladása: 

– Az elsőbbségadási kötelezettség teljesítése hosszirányú haladásnál.  

– Az elsőbbségadási kötelezettség teljesítése keresztirányú  haladásnál, 
Jelzőlámpás szabályozás jelzései. 

IV. Védtelen közlekedők fokozott védelme. 

V. Közlekedési jelzések súlyának rangjának visszaállítása, jelentéstartalmak 
egyszerűsítése, egyértelművé tétele. 

 



 Piros=tilos                                        Zöld=szabad 



5. tézis 
  
  
A védtelenek jogkövető magatartásának erősítése is fontos. 
Ám nagyobb biztonságot fordított gondolkodásmóddal lehet teremteni: az erősebbek 
közlekedésmódjának kell mindenki számára biztonságossá szelidülnie. 
Ennek kikényszerítésében látjuk a közlekedésrendészet fő feladatát. 
Ezen belül különösen fontos, hogy városainkban a gépjárműforgalom sebessége 
ténylegesen is emberléptékű legyen, kikényszerítéséhez azonban hiányzik a jogszabályi 
háttér. 
A védtelenek biztonságához fontos a láthatóság, de egyoldalú túlhangsúlyozása súlyos 
aránytévesztés. 
  
A sebesség szerepéről az emberek többségének téves nézetei vannak. 
Kulcskérdés, hogy ebben változzon a társadalom szemlélete! 
Ennek egyik eleme, ha a büntetés nem csupán szankció, hanem magyarázat is társul 
hozzá. Erre nagyon alkalmasnak látszanak a sebesség és a baleseti/sérülési/elhalálozási 
kockázat kapcsolatát szemléletesen, akár sokkolóan bemutató ábrák. 



Megengedett sebesség és biztonság ellentmondásai: 

eltérő sajátosságú közlekedők ugyanazon közlekedési térben?? 

Megengedett sebesség (km/óra) 

Közút és forgalom jellege „zéró vízió” javaslat hatályos 

magyarországi 

szabályozás 

Gyalogosok és gépjárművek közötti 

konfliktus lehetséges 
30 90, 110 

Kereszteződések, ahol lehetségesek 

Gépjárművek közötti keresztirányú 

ütközések 

50 110 

Gépjárművek közötti frontális 

összeütközés lehetséges 
70 110 

ahol mind a keresztirányú, mind a 

frontális gépjármű-összeütközés kizárt 
100+ 120+ 

 



Az elsőbbségadási kötelezettség teljesítése  
Lakott területi körforgalmainkban miért nincs elsőbbsége a kerékpárosnak, ugyanúgy, 

mint a gyalogosnak? (osztrák és holland példa) 

Kerékpáros-átkelőhely definiálása: ahol a kerékpárosnak elsőbbsége van. 
Sárga útburkolati jel („Kijelölt kerékpáros útburkolati jel”) jelzi az átkelőhelyet. 



Az elsőbbségadási kötelezettség teljesítése 

Keresztirányú kerékpáros-nyom az útkereszteződésben: ahol a kerékpárosnak nincs 
elsőbbsége, de megjelölt az áthaladási helye („Kerékpáros nyom útburkolati jellel”). 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 

 
hoz.erzsebet@kti.hu 

 


