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Amint az a különböző fórumokon el
hangzott vitákból, amegjelent vitacikkek
ből, bírósági állásfoglalásokból és nem utol
só sorban a gyakorlat által felvetődő igé
nyekből is kitűnik, jelenlegi közúti közle
kedési szabályzatunk szövegezése és jó
néhány rendelkezése ma már elavult.

A számos módosítás után mindinkább
sürgetővé válik a KRESZ újrakodifikálása.
Ezzel összefüggésben kívánunk néhány
szempontra rámutatni. Egyúttal említés
történik a jelenleg érvényben levő, de
túlhaladottnak tartott szabályok egy ré
széről és javaslatokat is teszünk azok mó
dosítására.

A KRESZ keretjogszabály, amellyel szem
ben követelmény hogy:
- a nemzetközi előírásoknak megfelelő;
- aszabály összes alkalmazója számára

világos, egyértelmű;
- szövegezése pontos, de egyúttal köny

nyen megtanulható;
- pszichológiailag helyes;
- a jelen viszonyokat és a fejlődés vár-

ható irányát is számításba vevő; és
- egyetemlegesen végrehajtható legyen.

A nemzetközi és a hazai
KRESZ kapcsolata

A közúti forgalomnak az egész világon
tapasztalható nagyarányú növekedése kö-
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vetkezményeként világszerte szükségessé
válik a forgalmat szabályozó rendelkezések
fejlesztése, korszeríísítése. Annak követ
keztében pedig, hogy a közúti járműköz
lekedés egyre inkább nemzetközivé válik,
szükséges, hogy a legáltalánosabb szabá
lyok nemzetközi egységesítése is időről
időremegtörténjen. Ezt célozzákaz etárgy
körben megtartott mmzetközi konferenciák
és az ezeket követő egyezmények.

A nemzetközi egyezmények szabály
anyaga általában két részből áll: el-Oirások
b6l és ajánlásokból.

Az előírásokat a résztvevő és a szerző
dést aláíró államok - ha fenntartással
nem éltek - kötelesek saját jogszabálya
ikban is érvényre juttatni. Az ajánlások
iránymutatást adnak a résztvevőknek a
szabályozással kapcsolatban.

Az előírások tartalmazzák a legfonto
sabb fogalommeghatározásokat, szabályokat
és jelzéseket. Ezen határozatoknak a hazai
jogban való mielőbbi alkalmazása minden
ország számára kívánatos, hiszen csak így
biztosítható elvileg mind a külföldi állam
polgároknak a hazai, mind a hazai állam
polgároknak külföldön való balesetmentes
közlekedése. A hivatásos és a magán gép
járműközlekedés - a szállítás és a turiz
mus - országok közötti hatalmas méretű
fellendülése nem teszi lehetővé az utazás
folyamán érintett összes ország nemzeti
szabályai elsajátításának kötelezővé téte
lét. Éppen erre való tekintettel fontos tö
rekedni arra, hogy a nemzeti szabályozás
csak a legszükségesebb esetekben tartalmaz
zon „egyéni" vonásokat. Nyilvánvaló az a
kívánalom is, hogy a legfontosabb kérdé
sekben - áthaladási elsőbbség elve és
jelzése, jelzőlámpák értelmezése stb. - a
teljes nemzetközi egyö11tet,iség elengedhetet
len. Ugyancsak célszeríí egy-egy nemzet
közi megállapodást követően a nemzeti
szabályozás gyors, konstruktív felülvizs
gálata, az új szabályok mielőbbi átvétele.

Különösen fontos, hogy a KRESZ a le
hetö legteljesebb összha11gba11 legyen a kör
nyező, illetve a túristaforgalom szempont
jából erősen frekventált egyéb külföldi
országok azon szabályaival, amelyek a
nemzetközi elöírásoknak megfclelnek.1 Ez-
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zel a gépjárművezetőknek nagy segítséget
nyújtunk, hiszen így „csak" a hazaitól
többé kevésbé eltérő forgalmi viszonyok
hoz, közlekedési ritmushoz kell alkalmaz
kodniuk. Az alapvető szabályok vonatko
zásában azonban nem érheti őket megle
petés.

Mindezek figyelembevételével szüksé
gesnek mutatkozik a jelenlegi KRESZ fo
galommeghatározási körét a szintbeli vas
úti átjáró világegyezményben megadott
meghatározásával2 kibővíteni, mert pl. a
villamosközlekedés speciális esetei (zárt pá
lya és közút kereszteződése stb.) csak így
szabályozhatók megfelelően. Ugyancsak
a világegyezmény útmutatása alapján a
gépjárművek fogalommeghatározási körét
is célszerű a nyergesuontatóual és a cs11kl6s
autobusszal kiegészíteni.

A szabályozás egyértelműségéröl

A jogszabályokkal szemben alapvető
követelmény, hogy a jogalkalmazó szá
mára megfelelő tájékoztatást nyújtson a
szabályozás alá vont kérdésekben.

Valamely önálló terület alaprendelke
zéseivel kapcsolatban fontos kívánalom,
hogy egyrészt a területet megfelelő részle
tességgel szabályozza és ezáltal a joghéza
got a lehetséges minimwnra csökkentse,
másrészt az előírások egyértelmű megfo
g~azása útján a jogbizonytalanságot ki
zarta.

Az elmondottak érvényre juttatása na
gyon lényeges egy olyan jogszabálygyűj
t.eménnyel kapcsolatban, amelyet igen
széles, állandóan változó körben alkal
maznak.

A KRESZ elsősorban a közlekedő em
bernek nyújt útmutatást, de ezenkívül
tájékoztatást ad a közlekedés szervezői
nek, s nem utolsósorban a bűnüldöző ható-
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ságoknak. A világos szövegezés tehát az:ért
lényeges, hogy a leírt mondatokat, a Jel
zések jelentését egyformán értelme!ze
mind a járművezető és a gyalogos, mind
a hatóságok.

A közúti közlekedésnek további sajátos
sága, hogy a forgalomban ma már lehetet
len egy adott helyzetben egy szabály értel
mezésén gondolkodni. A közlekedés fel
gyorsult ritmusa automatikus cselekvést
igényel. Ezzel szemben, ha a szabály al
kalmazása adott helyzetben problémát
okoz (nem is beszélve arról, ha az _a~o!t
helyzetre szabály nincs), ez a reakc1ó1dot
megnyújtja, a magatartást - esE:tleg ép
pen kritikus helyzetekben - bizonyta
lanná teheti, ami feltétlenül balesetveszélyt
rejt magában. Még ennél is veszélyesebb
azonban, ha a járművezető - akár a hely
telen szabályalkotás adta lehetőségekkel
élve, esetleg ugyancsak a jogalkotás foITT'.a
tékosságaira visszavezethető oktat~ ut
mutatása alapján - határozottan hibás,
a hivatalos értelmezéssel ellentétes állás
pontot alakít ki magában, s eszerint cse
Iekszik.P

Az elmondottak alátámasztására hivat
kozunk a fobbkézszabály helyes értelmezé
séről e lap hasábjain lefolyt vitára4

, to
vábbá a kanyarodó villamos és az egye
nesen haladó jármű találkozásának e~es,
az elsőbbség szempontjából erősen vitat
ható eseteire.
A jelenlegi KRESZ szintén nem tartal

maz világos előírásokat a sorompóval ellá
tott vasúti átjárónál tanúsítandó magatar
tásra vonatkozóan.

A fárdaszigetek mentén tanúsítandó ma
gatartásról tartalmaz rendelk~zéseke~ a
KRESZ, azonban hiányzik a Járdasziget
fogalmi meghatározása, és a rendeltetésé
re, elhelyezhetőségére való utalás.

A szövegezés pontossága
és megtanulhatósága

E problémakör szorosan kapcsolódik az
előzőekben elmondottakhoz, hiszen az egy
értelműség csak pontos fogalmazds útján
érhctö cl.
A pontos fogalmazás ugyanakkor egy



veszélyt is magában rejt. Ezáltal a szöve
gezés annyira bonyolulttá válhat, hogy
az az átlagember számára elsajátlthatatlan
lesz. Ennek kiküszöbölése többféle módon
érhető el.

Véleményünk szerint feltétlenül célszerü
különválasztani az elóírási részt a végrehaj
tási rendelkezésektól. (Itt például a külön
féle közúti létesítmények, így a táblák,
lámpák stb. elhelyezésével kapcsolatos
utasításokra gondolunk.)
Egyszerűbbé - s egyúttal pontosab

bá- válhat a fogalmazás akkor, ha a jog
szabály törvényimagyarázattal kiegészítve
lát napvilágot. Egy jogszabály megtanul
hatóságát véleményem szerint nem első
sorban annak hosszúsága, hanem bonyo
lultsági foka dönti el.

A lényeg kiemelése és mindenki által
szembetűnővé tétele érdekében szükséges
nek látszik egyéb szerkezetimódos{tás is. Így
célszerű lenne a közlekedés általános sza
bályát - a többi jogszabálygyűjtemény
hez hasonló módon - a kódex elejére
helyezni. Ezt követhetnék az alapfogal
makkal kapcsolatos meghatározások, majd
a jelzőtáblák és a forgalmi szabályok.

A jelenlegi KRESZ 34. §-a megkülön
böztetett helyet foglal el mind a magyar,
mind más ország közlekedési kódexében.
Ez a szakasz a közlekedés rendjének és
fegyelmének alappillére. A jogalkotó itt
- ellentétben a speciális rendelkezésekkel
(tilalmakkal és utasításokkal) - általá
nosságban fogalmazza meg a magatartási
szabályokat. Azokról az emberekkel szem
ben támasztott elvárásokról van szó, amelyek
elengedhetetlenek a balesetmentes közle
kedéshez. Az (1) bekezdés a pozitív maga
tartásokkal foglalkozik: rendelkezések be
tartása, türelmes és előzékeny magatartás
tanúsítása, utasításokhoz, jelzésekhez való
alkalmazkodás. A (2) bekezdés a legfőbb
általános tilalmakat rögzíti (veszélyezte
tés, zavarás, akadályozás).
Ennek megemlítése azért vált szüksé

gessé, mert úgy tűnik, mintha gyakran egy
kategóriába tartozónak tartanánk e ren-
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delkezést a többivel. A statisztikai tájé
koztatókban igen nagy részaránnyal sze
repelnek azok a balesetek, amelyek a fi
gyelmetlen, gondatlan vezetés következ
ményeként jöttek létre. Pedig ezt a kate
góriát sohasem lehet összevonni és együtt
említeni a ko11krét magatartási szabályszegés
megjelenési formáival. Hogy ez sokszor
mégis így van, az a következő okokra ve
zethető vissza. Nem érzékelhető mindenki
számára, hogy amíg a figyelmetlen, gon
datlan vezetési kategória említésekor a
közlekedés körében majd minden baleset
nél fellelhető emberi, pszichikai magatar
tásformáról, tevékenységről (kíméletlen
ség), mulasztásról (figyelmetlenség) te
szünk említést, addig a többi, konkrét
szabályszegés esetében ezen tevékenységek,
mulasztások megjelenési formáiról van
szó.5

A másik ok az, hogy sokkal egyszerűbb,
kényelmesebb - főleg statisztika készítése
alkalmával - a bonyolultabb ügyekben
a konkrét szabályszegés megállapítása
mellőzésével, a balesetet ilyen általános
jelenségre visszavezetni. Okként szolgál
hat harmadsorban az is, hogy a járműve
zető konkrét KRESZ szabály ellen nem
vétett , mert az adott helyzetre a jogsza
bály speciális előírásokat nem tartalmaz.
(Itt jelentkezhet a már említett joghézag
is, mint szabályozási hiányosság).

A szövegezés egyértelmiiségé11ek, po11tos
ságának jó kontrollja a szabálytervezet
nek a legnagyobb nyilvánosság előtt való
vitára bocsátása. Az észrevételek, javas
latok, kifogások megfontolt szelektálása
után sokkal nagyobb a valószínűsége an
nak, hogy a jogszabály az adott életviszo
nyokat megfelelően fogja rendezni. Na
gyon fontos a már végleges és jóváhagyott
jogszabályt annak luztálybaléptetése elóU
nyilvánosságra hozni, hogy ezáltal az új
rendelkezéseket a jogszabály összes alkal
mazója idejében elsajátíthassa.

A pszichológiai helyességröl
Mindenféle szabálynak lehetőség szerint

alkalmazkodnia kell az ember állalá110s
beállllódásáho:i. Ez azt jelenti, hogy a
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körülményeket, lehetőségeket mindenkor
maximálisan figyelembe véve célszerű az
emberi magatartást szabályozni. Felesle
ges olyan előírásokat hozni, amelyeket
előreláthatóan az emberek nagy többsége
úgysem fog betartani, mert a szabály sem
mibevételével biztonságosabbnak látja
közlekedését.6

Minden ember igyekszik ösztönszerűen
a természeteshez igazodni, s távoltartani
magát a mesterkélttől. Ezt a körülményt
elsősorban a közlekedés szervezőinek cél
szerű figyelembe venni (például az útke
reszteződések alá-, íölérendelésénél, kii
lönböző szélességű, illetve ícrgalomsűrű
ségű utak találkozása esetén stb.), de a
szabályok megfogalmazásánál ugyancsak
nem hagyható számításon kívül. Így pél
dául a főútvonalnak - útkereszteződés
ben - az egyenestől eltérő vonalvezetését
nemcsak az elsőbbséggel rendelkező jármű
vezetője részére kell kiegészítő táblán fel-

Fó,ítvonal ka11yarodtfsál ielzó tábla elhelyezése

tűnően jelezni, hanem ezen információ
feltűnősége még fontosabb az elsoöbség
adásra kötelezett iárművezető számára, aki
a főjelző észlelésekor a megszokott és ter
mészetes körülményekhez igazodva akar
eleget tenni kötelezettségének. (A kereszt
irányú forgalom elsőbbségére számít.)

A váratlan helyzetek elé állítást na
gyon célszerű a minimálisra korlátozni.
A szabványok megalkotásakor is hasznos
erre gondot fordítani. A táblák méretezésé
nél - a nemzetközi előírások szem előtt
tartása mellett - figyelemmel kell lenni
arra is, hogy egyik információ a másikat
elnyomhatja, aminek megakadályozása
érdekében az utóbbit ki kell emelni. Pél
daként ismét a főútvonal kanyarodásál
jelző kiegészítő táblát említem, amely -
az elsőbbség alakulása szempontjából -
fontosabb lehet a főjelzőnél. Ezen tábla
oldalhosszaként a magyar szabvány 35
cm-t ír elő, ugyanezen szabvány a kör
alakú tábla átmérőjét 90, 60-70, illetve
50 cm-ben jelöli meg.7 Ezúton is megemlít
jük, hogy a hatályos KRESZ-nek a ható
ságok általi téves értelmezése következ
tében több kanyarodó főútvonal kereszte
ződésében hiányzik az elsőbbségadásra
kötelező tábla alatt a kiegészítő tábla.
Ugyancsak téves értelmezés eredménye,
hogy a főútvonal kanyarodását, annak
irányát, a becsatlakozó utak számát és
irányát sok esetben nem a valóságos hely
zetnek megfelelően, hanem a KRESZ-ben
példaként bemutatott sablonos táblával8
jelzik.

Ugyancsak általános emberi tulajdon
ság, hogy szívesebben alkalmazkodunk
olyan szabályokhoz, amelyek előírást, mint
amelyek tilalmat tartalmaznak. Ennek
figyelembevételével helyeselhető a tilal
mak körét - természetesen a lehetőség
határain belül - szűkíteni. Ezért tartható
például helyesebbnek az. ~tkereszteződé~
előtt a kötelező haladási irányt mutató
jelzés a kanyarodást tiltóval szemben.

A jelen és a jövő figyelembevétele
Olyan alapjogsr.ahály-gy/íjtemény ese

tén, mint a J<Jmsz, követelményként



támasztható, hogy az adott viszonyokat
megfelelően szabályozza. Ezen túlmenően
joggal számíthatunk arra is, hogy - a
megalkotáskor a várható fejlódést és válto
zásokat is figyelembe véve - a közeljövőre
is irányt mutat.
A jelen viszonyokkal kapcsolatos elvá

rások kiterjednek olyan helyzetekre, ame
lyek egyes fejlettebb közúti közlekedéssel
rendelkező államokban már érvényüket
vesztették. Ezenkívül szükséges lehet
olyan viszonyok szabályozása is, amelyek
másutt már „ természetesek" .0

A jövőre nézve célszerű már most olyan
rendelkezéseket is a jogszabály paragrafu
sai közé sorolni, amelyeknek alkalmazása
esetleg csak néhány év múlva válik elen
gedhetetlenül szükségessé. Így például
feltétlenül helyeselhető lenne, ha a KRESZ
utasítást tartalmazna a helytakarékos par
kolásra, a lakott területen kíviili roo km/6-
ban maximált sebességre, a záróvonal mel
letti parkolás lehetőségeinek eseteire és
a tompitott fényszóró lakott területen be
lüli kötelező használatára vonatkozóan.
Ugyancsak célszerűnek tűnik az útkeresz
teződéselőtti, illetve utáni megállási tilalom
módosításának időszerűségét megvizsgálni
- legalábbis a személygépkocsik vonat
kozásában. A zsúfolt belvárosokban ez a
szabály már ma is, de a jövőben még
inkább csak arra jó, hogy a gépkocsivezető
bűntudattal - a bírságtól való félelmé
ben - állítsa kocsiját a tiltott helyre. Ez
zel egyidejűleg ajánlatos a megállási ti
lalmat - a jelenlegi rendelkezésen túl
menően és az ott említett járműfajták ki
vételével'? - a gyalogátkelóhely utáni
meghatározott útszakaszra is kiterjesz
teni, hiszen keskenyebb utakon a veszély
ebből az irányból is fenyeget.

A tömegközlekedésnek, a nagyvárosok
ban egyre fokozódó szerepére tekintettel,
elsőbbségi helyzeteit megfelelően rendez-

9. Ilyenek példöiul a köiúti jcliótiblák fénf"·~ssz.a,·cr6
anyaggal való bcvoná.sá.nak, vagy kivilágltisá.nak ki.>lcl<'16,·~
tétele, avagy, hogy parkolis eélj:ib6 1 sacrosa n a jir.13 mC'lku
kell mcg;Ulni stb.

10. J{RESZ 63. §(4) bckozd/s <) pont.
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ni ugyancsak kívánatos. (Megállóból ki
indulás, külön busz nyom, ennek az útbur
kolaton és táblán történő jelzése stb.)

Célszerű a jelzőtáblák szimbólum-variá
cióját - a világegyezmény adta lehetősé
gek figyelembevételével - bővíteni. A jó
szimbólumok megtanulása nem okoz prob
lémát.

Aszabályok végrehajthatóságáról
A jogszabályok meghozatalánál figye

lembe kell venni, hogy azokat egyö11tetúe11
végre is lehessen hajtani. Célszerű ezért
meghozataluk előtt megvizsgálni, hogy
erre az objektív feltételek adottak-e?

Az új rendelkezések elsajátításának le
hetőségeiről, illetve a kívánalmakról az
előzőekben már említés történt. Ezért
ezúttal a technikai. problémákr6l ejtünk
néhány szót.

Ismeretes a KRESZ-nek azon rendelke
zése, hogy - immár 10 éve - a közúti
jelzőtáblákat ki kell világita11i, vagy /é11y
visszaveró anyaggal be kell vonni. A rendel
kezésnek a mai napig sem sikerült min
denütt érvényt szerezni. Ugyancsak nem
valószínű, hogy a legutóbbi KRESZ mó
dosításnak a lakott terület kezdetét és végét
jelző táblákkal kapcsolatos rendelkezésé
nek (táblacsere) határidejét mindenütt
sikerül betartani. A múlt hibáin és tanul
ságain okulva célszerű az adottságok és a
lehetőségek előzetes, gondos tanulmányo
zása és számításba vétele után dönteni az
egyes rendelkezések hatálybaléptetésének
időpontjáról.

•
Végezetül fontosnak véljük hangsúlyoz

ni, hogy még nem volt a világnak olyan
országa, ahol csupán a megfelelő közleke
désrendészeti szabályokkal a baleseteket
meg lehetett volna előzni. A jövendő sza
bályozás is csak a közlekedő ember és az
őt támogató közlekedésszervezés, a tech
nikai előfeltételek, eszközök együttmű
ködése alapján lehet eredményes.


