Ezúton is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a tavalyi
évben településünkön, nagymértékben emelkedett a közlekedési balesetek száma.
Ez köszönhető a sikeresen végrehajtott csatornázási munkálatoknak, amelyek a megszokott közlekedési rendet módosították.
Mindezek ellenére településünk, közlekedésbiztonsági szempontból még mindig biztonságosnak tekinthető.
Figyelemmel arra, hogy a beruházások, már az idei évet nem
érintik, ezért szeretném a lakosság ﬁgyelmét felhívni a közlekedési szabályok teljes mértékű betartására, annak érdekében,
hogy Kunhegyes ismét a legbiztonságosabb települések körébe
tartozhasson.
Néhány alapvető szabályozás, amely mindenkire vonatkozik
a KRESZ szerint:
Gyalogosok közlekedése
21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a
leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem
kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a
kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok
az úttesten közlekedhetnek.
(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén,
egy sorban,
a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a baloldalon,
lakott területen kívül mindig a baloldalon, a járműforgalommal
szemben,
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a
kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok
mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot,
amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely
méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten - a
menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen
tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről
és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.
(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelőhelyen,
ha pedig a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely nincs,
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.
(6) 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.
(7) A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak
a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos átkelőhely 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.
(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben
elsőbbsége nincs, 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 az úttesten átmenni nem tud.
(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége
nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.)
közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon
átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre
(úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni,
valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy
felüljáró van.
(10) 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.
(11) Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül
hagyni tilos.
(12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján,
útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem értve
a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését - éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt
(ruházatot) kell viselnie.
(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros
forgalmat nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti.
Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy
erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi
sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra
alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok
ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a
főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva
kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár
közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja
szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és
legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak
egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni
vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva
- a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast
a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17.
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson

