Óvd a gyalogost!
Gyalogosok: LÁTSZANI! Gépjárművezetők: LÁTNI!
A gyalogosok - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevői – közlekedése nagyobb kockázatot jelent
az év minden időszakában. A gyalogosok általában nem elég körültekintőek és kevésbé figyelnek a
közlekedés más résztvevőire. Ebből adódóan a járművezetők mindig fokozott figyelemmel és a
sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, valamint
azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.
Most még inkább fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével
és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző
közlekedési balesetek.
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a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított
vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és
az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),

•

b) egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre
váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden
olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. A kijelölt
gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van.

Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél
áthaladó gyalogosnak 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. Lakott területen kívül a
gyalogosoknak kötelező a forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a szemből érkező
forgalmat!
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági –
fényvisszaverő eszközök használata életmentő lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó látási
viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az
éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól látható
hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelőzésében.
Gyalogosok: LÁTSZANI! Gépjárművezetők: LÁTNI!
A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, kockázatvállalás,
nemtörődömség, a láthatóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata tragédiát okoz!
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:
Vác Város Baleset-megelőzési Bizottsága

