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halálos balesetek 
20130101-
20180930 

összes gyalogos kerékp 

összes 3266 855 476 

éjszaka 1178 520 133 
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halálos balesetek 20130101-20180930 

összes éjszaka

A halálos gyalogosbalesetek 61%-a, 

éjszaka történik 

Halálos gyalogosbalesetek 20130101-20180930 között 
 



Az összes nappali halálos balesetnek 

16%-a a gyalogos baleset. 

  

Az összes éjszakai halálos balesetnek 

44%-a a gyalogos baleset.  
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összes nappal éjszaka 
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gyalogos 855 335 520 
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Vajon miért van így? Néhány példa 



Hol van az egyik legfontosabb KRESZ tábla?  





Van jó példa is! 



Kötelezettség! 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
  

2. § 

(5)9 A települési önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakkal összhangban gondoskodik a 

gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd 

burkolatú járda, a gyalogút, a kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt 

szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, az egyéb gyalogos biztonsági 

berendezések létesítéséről és fenntartásáról, …. 

 

Forgalomszabályozási műszaki szabályzat 

 23.16. A kijelölt gyalogos-átkelőhely térségében az út közvilágítása feleljen 

meg a vonatkozó szabvány szerinti megvilágítási előírásoknak. A gyalogos-

átkelőhely térségét célszerű az út közvilágításától eltérő színű fénnyel 

megvilágítani. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98400020.KMB#lbj8id3802


e-UT_03_07_23 



Mit lehet tenni? 

• Közvilágítási naptár 

• Alkonykapcsoló 

• A szabályozás szigorítása 

• Komolyabb ellenőrzés 

 

TUDATOSABB ÖLTÖZKÖDÉS 



Autózzunk éjszaka. Éjszakai segítségek 



Burkolati jel, iránytábla,  

szalagkorlát prizma 



Aktív prizmák 



Jön szembe az osztottpályán 



Körforgalmak megvilágítása 



Takarítás a sötétben 



Aki ezt nem látja ?! 



Terelőkúpok 100 méteren a TMA előtt 





Mit tegyünk még? 

  

 

Kampány rádióban, TV-ben 

országosan összesen 100 darab 5x1 méteres molinó 



Köszönöm a figyelmet 

Köszönöm a figyelmet 
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