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Hajdu Rita – Szabó Tibor Zsombor: 
A zebrán sem biztonságos 

 

 

Az utóbbi időben szinte nem telt el úgy hét, hogy ne hallottunk volna olyan személyi 

sérüléssel járó balesetről, amely abból eredt, hogy a járművezetők nem tettek eleget 

elsőbbségadási kötelezettségüknek a gyalogos-átkelőhelyeknél. A KRESZ vonatkozó 

rendelkezése igencsak egyértelmű, azonban alkalmazása mintha mégsem lenne 

problémamentes. Az alábbiakban ennek a szabálynak értelmezésére teszünk kísérletet, a 

gyalogosok és az autóvezetők biztonságosabb „együtt-közlekedése” jegyében. Hiszen 

adott esetben emberéletek múlhatnak ezen és néhány km/órán. 

 

A problémakör jogszabályi hátterét a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 

KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: "KRESZ") adja: 

 

21. § (7) A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben 

elsőbbsége van. 

43. § (1) Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. 

Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is - 

elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű 

bekanyarodik. 

43. § (2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a 

jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője 

az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt 

gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad 

megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg 

is tudjon állni. 

 

A 21. § (7) és a 43. § (1) bekezdésekben szereplő elsőbbségadási kötelezettség világos és 

egyértelmű követelményt támaszt a járművezetőkkel szemben, míg a 43. § (2) 

bekezdésben megjelenő fokozott óvatosság és mérsékelt sebesség értelmezésre szorul. 

Ebben nyújthat iránymutatást a Balassagyarmati Törvényszék eseti döntése.
15

 A 

törvényszék által helybenhagyott járásbírósági döntés és álláspont szerint az idézett 

szabály kétfajta követelményt támaszt a járművezetőkkel szemben. Egyrészt, amennyiben 

a gyalogos már a gyalogos-átkelőhelyen halad át, úgy a járművezető köteles megállni, 

másrészt, ha a gyalogos nem a gyalogos-átkelőhelyen halad, de annak közelében 

várakozik, úgy olyan sebességgel kell megközelítenie a zebrát, hogy képes legyen 

megállni akkor is, ha a gyalogos megindul. A bíróság álláspontja szerint a 

járművezetőnek észlelnie kell, hogy az ellenkező sávban a gyalogos-átkelőhely előtt egy 

másik jármű áll (megadva az elsőbbséget), illetve azt, hogy ebben a sávban a gyalogos 

már az átkelőhelyen van, ezért azzal, hogy a járművezető elmulasztja a gyalogos 
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 Mátyás Ferenc: Fokozott figyelem! Gyalogos-átkelőhely. 

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/szakma/fokozott-figyelem-gyalogos-atkelohely (Letöltve: 2015.03.29.) 

A forrás a Balassagyarmati Törvényszék 3. Bf. 271/2013. számú eseti döntését dolgozza fel, megvilágítva a 

KRESZ idézett rendelkezéseinek mélyebb értelmezését. 



11 

 

észlelését, nem tesz eleget a fokozott óvatosság követelményének és ezáltal a mérsékelt 

sebesség alkalmazásának sem. 

 

A hivatkozott esetben a vádlott 29-33 km/óra sebességgel közelítette meg a gyalogos-

átkelőhelyet, ahol a gyalogost elütötte. A baleset következtében a sértett 8 napon túl 

gyógyuló sérülést szenvedett, ami végül maradandó fogyatékosságot, 25%-os 

egészségkárosodást okozott. A törvényszék kifejtette, hogy az adott útszakaszon ilyen 

sebességhez 16-26 méteres intenzív fékezési féktávolság tartozik. Az esetből látható az 

is, hogy az első pillantásra kissé absztraktnak tűnő fokozott óvatosság és mérsékelt 

sebesség fogalmakat az egyes jogesetek összes körülményére figyelemmel kell értékelni. 

Mindezek alapján akár egy 29 km/órás sebesség is (amely alacsonynak mondható a lakott 

területen megengedett 50 km/órás sebességhatárhoz képest) túl magasnak bizonyulhat és 

jelentős károkat okozhat. 

 

A fenti bírósági eset nem egyedi. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2013-ban 

megjelent Közlekedési Baleseti Statisztikai Évkönyve szemléletes adatokkal szolgál 

ebben a körben: 

 

Balesetek elsőbbség 

meg nem adása 

miatt 

gyalogátkelőhelyen
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

705 

 

662 

 

624 

 

572 

 

514 

 

598 

 

Látható, hogy 2008 óta a balesetek száma átlagosan csökkenést mutat, azonban a 

legfrissebb 2013-as adat szerint is minden napra jut legalább egy (!) zebrán gázolásos 

eset, amely a KRESZ idézett rendelkezéseinek érvényesülése tükrében igen gyászosnak 

mondható. 

 

Talán meglepő, hogy a lakott területen belül bekövetkezett balesetek legnagyobb része 

nappal történt és a rossz látási viszonyokra mindössze csak nyolc esetben lehetett 

hivatkozni (közvilágítás hiánya). 

 

Balesetek 

elsőbbség meg nem 

adása miatt 

gyalogátkelőhelyen 

lakott területen 

belül 2013-ban
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nappal éjszaka, 

közvilágítással 

éjszaka, 

közvilágítás 

nélkül 

összesen 

 

352 

 

233 

 

8 

 

593 

 

A jogszabályok és statisztikák mellett azonban a legfontosabb maga a közlekedési morál, 

illetve annak hiánya. Véleményünk szerint ebben (is) lehetne még fejlődni. A probléma 

magját az adja, hogy a KRESZ szabályainak betartását nehéz ellenőrizni, hiszen nem 

állhat minden gyalogos-átkelőhely mellett egy rendőr vagy egy térfigyelő kamera, ez 
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András statisztikus kutatásunkhoz nyújtott szíves segítségét. 
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egyébként is indokolatlan lenne. Pontosan ezért van szükség egy fejlett(ebb) közlekedési 

morállal rendelkező társadalomra, ahol nem "dudálják le" a gyalogost a zebráról, és ahol 

az autósok nem forgatják a szemüket, ha a gyalogos nem köszöni meg az elsőbbség 

megadását, ahogy ez Magyarországon időnként megtörténik.  

 

Itt szeretnénk jelezni, hogy az Ars Boni támogat minden olyan kezdeményezést, amely a 

közlekedésbiztonság fejlődését segíti elő. Azt pedig reméljük, hogy jelen írásunk 

többeket is ösztönöz majd a biztonságosabb és türelmesebb együtt-közlekedésre. 


