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A KRESZ előírja, hogy a gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött 

annak veszélytelenségéről. Számos alkalommal tapasztalható azonban, hogy mégis 

hirtelen, esetleg körültekintés nélkül lépnek le a járdáról, veszélyeztetve ezáltal 

saját és mások testi épségét is. 

  

Fontos tudni, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a 

járművekkel szemben elsőbbsége van. Az útkereszteződésnél áthaladó 

gyalogosnak ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is 

- azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen 

a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel 

szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs. 

  

Ha a gyalogos olyan helyen akar átkelni, ahol a járművekkel szemben nincs 

elsőbbsége, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy 

áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű 

olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül nem tud átmenni az úttesten. 

  

A gyalogosnak tilos: 

• híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni 

• olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad 

kilátást gátló akadály – például nagyobb álló jármű - közelében az úttestre 

lépni 

•  lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta 

átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre – például úttest, 

útszakasz, vasúti pálya - lépni 

•  villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített 

átkelőhelyen kívül - áthaladni 

•  autópályán - a leállósávon is- közlekedni, valamint áthaladni 

• Autóúton - a leállósávon és az útpadkán is - közlekedni, valamint 

útkereszteződésen kívül áthaladni 

•  úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van. 

• Vasúti pályán - vasúti átjárón, vagy más kiépített átkelőhelyen - a gyalogos 

csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem 

közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a 

továbbhaladás tilalmát jelzi. 

  

 

 



További fontos szabály: 

• Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos! 

• A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó 

gyalogosnak - ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő 

közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 

fényvisszaverő mellényt, illetve ruházatot kell viselnie. 

• A gyalogos a gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros forgalmat nem 

akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 

  

A megyeszékhelyen naponta tapasztalható a kerékpárosok részéről, hogy - 

gyakran takarásból - áthajtanak a gyalogosok közlekedésére fenntartott, 

átkelésére kialakított úgynevezett „zebrákon”, nem gondolva arra, hogy ezzel 

mekkora veszélynek teszik ki magukat és más közlekedőket is. Szabályos 

magatartás, ha leszállnak a kerékpárról és azt áttolva kelnek át ezeken a 

helyeken. 

A további hasonló okok miatt bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a 

közlekedők - járművezetők, gyalogosok egyaránt - a következő napokban 

megyeszerte számíthatnak egyenruhás, illetve civil ruhás rendőri ellenőrzésekre 

a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közelében. 

  

 


