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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 22 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok! Megkezdjük az albizottság ülését. Üdvözlöm a jelen 
lévő képviselőket és meghívott vendégeinket, a szakértőket és a minisztérium 
képviselőjét! Engedjék meg, hogy a jelen lévő képviselők közül külön üdvözöljem 
Varga Gábort, aki az albizottság új tagja, és természetesen köszöntöm Székely 
Sándor képviselő úr meghívottjait, valamint Thoroczkay Zsolt főosztályvezető urat 
a minisztérium részéről, valamint a XV. kerületi önkormányzat képviselőit, Szűcs 
Alfréd és Kövér Tamás urat, amennyiben ők vannak itt.  

A rend szerint először a határozatképességünket kell megállapítani: 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A meghirdetett napirend kiegészítésére senki sem tett javaslatot, de azért azt 
kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki a napirendet elfogadja, kérem, jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a napirendet.  

A gyalogos-átkelőhelyekre vonatkozó szabályozás áttekintése 

Elnöki bevezető 

Megkezdhetjük a napirendi pont tárgyalását, amelynek címe: „A gyalogos-
átkelőhelyekre vonatkozó szabályozás áttekintése”. Székely Sándor képviselő úr a 
tavalyi év végén tett javaslatot, terjesztett elő határozati javaslatot a 
„Gyalogosátkelőhelyekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és a 
"Zebraminimum" előkészítését végző eseti bizottság létrehozásáról” címmel. A 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Gazdasági bizottság a február 17-ei 
ülésén azzal utasította el, hogy Bánki Erik elnök úr felkérte a Közlekedési 
albizottságot, hogy a szakértők és a kormány képviselőinek bevonásával tárgyalja 
meg a témát, és utána terjessze a bizottság elé. Időközben, február 24-én Székely 
Sándor független képviselő benyújtotta a 9348. számú határozati javaslatot „A 
gyalogosátkelőhelyekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról, a 
"Zebraminimum" bevezetéséről” címmel. Az indítvány tárgysorozatba vételéről a 
Gazdasági bizottság még nem döntött. 

Ennyi előzmény után megadom a szót Székely Sándor képviselő úrnak, hogy 
ismertesse álláspontját a tárgyban. Annyit tennék még hozzá, hogy mint 
mindannyian tudjuk, az albizottság arra szolgál, hogy egy témát részletesebben 
körül lehessen járni, mint amire egy bizottsági napirendi pont keretében lehetőség 
van, de az albizottság önállóan nem hoz döntéseket, hanem majd a bizottságnak 
tehet javaslatot. Akkor megadom a szót Székely Sándor képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek.  

Székely Sándor szóbeli kiegészítése 

SZÉKELY SÁNDOR  (független), a Gazdasági bizottság tagja: Köszönöm a 
szót. Tavaly 984 gázolás volt Magyarországon, ez azt jelenti, hogy naponta 
nagyjából három, és az ilyen esetekből kifolyólag, ugye, ezek súlyosak, sokszor 
halálosak. A balesetek fele Budapesten volt, és ellentétben a külföldi példákkal az 
esetek jelentős számában az autósok hibájából történtek. Ez nagyjából úgy van - 
nem minthogyha számítana, de azért mégis elmondom -, hogy európai átlagban 
általában 50 százalék alatt van az autósok hibája ebben az ügyben, de 
Magyarországon 70 százalék körüli ez az arány, tehát elég jelentős ez a probléma. 
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Nyilván mindenre figyelemmel kell lenni, tehát arra is, hogy a gyalogosok is jobban 
figyeljenek, meg hogy az autósok is, csak azért mondtam ezt, hogy a problémát egy 
kicsit közelítsem.  

Azért gondoltam, hogy hozzunk létre egy eseti bizottságot, hogy minél több 
szakértőt be tudjunk vonni, hiszen a probléma nagyon bonyolult, és ahhoz, hogy 
meg lehessen oldani, a KRESZ-t kell módosítani, törvényeket kell hozni, és ehhez 
nyilván nagyon kell a szakma véleménye és gondolatai is. Remélem, hogy a 
Gazdasági bizottság, illetve ez az albizottság ezt a munkát el tudja végezni; azt 
gondolom, hogy egy üléssel ezt nyilván nem fogjuk tudni megugrani, hiszen tényleg 
elég nagy az ügy.  

Az a helyzet, hogy elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, mármint az én 
szervezetem, és elképesztő mennyiségű információ jött be arról, hogy hol van hibás 
zebra, hol hiányzik egyáltalán zebra. Felvettük a kapcsolatot önkormányzatokkal 
Budapesten is, vidéken is, tehát van információnk arról - és ezért nyújtottam be a 
„zebraminimum”-ról szóló második határozati javaslatot, amely egy javaslatcsomag 
a részünkről -, hogy min kellene változtatni. Ebben a határozati javaslatban 
technikai javaslatok, tehát konkrét javaslatok vannak, mint hogy nagyobb fényerő, 
lassabb haladási sebesség megengedése, és sok hasonló ilyen, ami kapcsán én 
nagyon szeretném, hogyha ezeket be tudnánk vezetni a KRESZ-be, de biztos vagyok 
benne, hogy más pártoknak is van erre vonatkozó javaslata, és azért is gondoltam, 
hogy jó lenne, ha ők is itt ülnének, hogy majd egy olyan javaslat szülessen, amelyet 
mindenki el tud fogadni a parlamentben vagy akár a Gazdasági bizottságban. 
Úgyhogy nem tudom, hogy ez a bizottság alkalmas lesz-e erre, de ha igen, akkor 
nekem ez tökéletes lesz, és nyilván azt szeretném, ha amit a „zebraminimum”-ra 
vonatkozó határozati javaslatomban tettem, azok a technikai feltételek 
bekerülnének.  

Felvettem a kapcsolatot a fővárossal is, illetve Fürjes Balázzsal is. Fürjes 
Balázs kabinetfőnökével csütörtökön fogok találkozni. A főváros egyelőre várja, 
hogy itt mi történik, hogy nekik kell-e szakértőt küldeniük ide, vagy nem kell 
szakértőt küldeniük, hogy mi legyen ez ügyben. 

Nagyjából ennyit tudok elmondani, és tényleg azért nem mennék tovább, 
mert azt kellene tudni, hogy mi az álláspontja itt a bizottságnak vagy esetleg a 
kormánynak ebben az ügyben. Mi, az én szervezetem még annyit tett, hogy 
elindított egy olyan honlapot, amelyen a magyar állampolgárok be tudják jelölni az 
egész ország területén, hogy hol vannak hibás zebrák, hol hiányzik a zebra, ahova 
fényképeket tudnak feltölteni, tehát mi ezt a munkát elkezdtük. Tudatában vagyunk 
annak, hogy ehhez mi kevesek vagyunk, ez egy pluszsegítség, de nyilvánvalóan az a 
szándékunk, hogy ez a dolog megtörténjen, és nagyon szeretném kihangsúlyozni 
azt, hogy ezt az ügyet én tényleg azért kezeltem így, és azért hoztam így ide, és azért 
nem a médiában kezdtük el szidni a kormányt vagy a Fideszt, hogy most akkor 
milyen állapotban vannak a dolgok, és hogy politikát csináljunk belőle, mert azt 
szeretném, ha ez a dolog megtörténne. Legyen úgy, hogy közösen ki tudunk találni 
egy olyan törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot vagy bármit, amely át tud 
menni a parlament plenáris ülésére, és ott meg tudjuk szavazni, és hogy 
elkezdődjön az országban ez a munka, amely két részből áll, amelyből az egyik a 
felelősségi körök pontosítása.  

Jelen pillanatban egy 1984-es meg ’87-es törvény meg határozat toldozott-
foldozott változata van érvényben, azóta elképesztő mennyiségű idő telt el, sokkal 
több autó lett, azok sokkal gyorsabbak, mobiltelefonok vannak, az emberek 
figyelmetlenek - egészen más az a helyzet, amelyre reflektálniuk kell ezeknek a 
gyalogos-átkelőhelyeknek. Úgyhogy egyrészt van egy technikai rész, amit meg kell 
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oldani, másrészt van egy államigazgatási része, hogy ki felel a zebrákért, mert ez 
sem teljesen letisztázott. Budapesten nekem nagyon sokat panaszkodtak az 
önkormányzatok, hogy tudják, hogy meg kéne javítani, tudják, hogy fel kéne 
festeni, de nem tudnak megmozdulni, mert bürokratikus akadályok vannak; ami 
egyébként vidéken is van, de ott egy picivel jobb a helyzet, egy kicsivel nagyobb a 
mozgástér, azonban ott sem egyértelmű ez az ügy. Itt tehát rendeleti dolgokat is 
rendbe kell tenni, illetve új technikákat kellene bevezetni az országban.  

Debrecenből a kollégák sajnos nem tudtak eljönni, ők egyébként egy újfajta 
zebrát fejlesztettek ki, amelyet vidéken már használnak pár helyen, de például 
Budapesten az engedélyezése nem megoldott, és nem tudják ezt a dolgot 
alkalmazni, holott van igény erre az önkormányzatoknál, mindenféle 
önkormányzatnál, fideszesnél is meg nem fideszesnél is, de nem lehet behozni, 
mert a budapesti közútkezelő és az önkormányzatok meg a főváros között ez 
valahol elvész. Ez egy itteni probléma, de - még egyszer mondom - vidéken is sok 
helyen fennáll ez a probléma. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy a 
közlekedésbiztonság és azon belül a gyalogosok védelme rendkívül fontos, és a 
megváltozott követelményekre, helyzetekre valóban reagálni kell. Én azt hiszem, 
hogy nagyon sok érdekes megoldás van, ilyen az „okos zebra”, amit alkalmaznak, 
amit azért lehet látni országszerte, a zebráknak, a gyalogos-átkelőhelyeknek a külön 
fénnyel, villogó fénnyel való megvilágítását, és helyenként az országos közutak 
mentén is, tehát sok ilyen kezdeményezés van. Én azt gondolom, hogy először a 
szakmai hátteret kéne megvizsgálnunk, és most nyilván az az albizottság feladata, 
hogy erről beszéljünk. Azt azonban azért el kell mondjam, hogy a rendeletalkotás és 
a szabályozás egyértelműen minisztériumi feladat, tehát valószínűleg mi igazából itt 
egy ügy mellett tudunk állást foglalni, a részletek kidolgozása nyilvánvalóan 
semmilyen eseti bizottságban nem jöhet létre, hanem az ügyről való állásfoglalás és 
alapvetően a rendeletalkotás minisztériumi, kormányzati, illetve önkormányzati 
feladat lehet.  

Megkérem a meghívott Thoroczkay Zsolt főosztályvezető urat, hogy fejtse ki 
erről a véleményét, hogy tulajdonképpen mi is most a pontos helyzet a gyalogos-
átkelőkkel és a gyalogosok védelmével kapcsolatos szabályozásban. Köszönöm 
szépen.  

 
THOROCZKAY ZSOLT főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Elnök Úr! Képviselő Urak! Köszönjük szépen a meghívást. Én 
személy szerint a szakmai oldalról tudom azt elmondani, hogy én egyetértek azzal, 
hogy a gyalogátkelőhelyek szabályozását át kellene tekinteni, abban vannak elavult 
szabályozási elemek. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a szabályozás, de azt jelenti, 
hogy a mai kor követelményeihez illesztett szabályozásra szükség lenne.  

Ha meghatároztuk a - nevezzük így: - „zebraminimum”-ot, aminek nyilván 
lesz jogszabályi változtatási igénye, de lehet, hogy inkább műszaki szabályozásbeli 
módosításokra van szükség, utána lehet megnézni azt, hogy egyébként ennek mely 
zebrák felelnek meg, és melyek nem felelnek meg. Azt azért hozzátenném, hogy ha 
túl magasra tesszük ezt a „zebraminimum”-ot, akkor az gátjává tud válni a 
gyalogátkelőhelyek létesítésének. Már ma is vannak olyan helyek, ahol szeretnénk 
vagy szeretnének zebrát az érintett önkormányzatok, és azért nem tudják azt 
megvalósítani, mert nem tudják finanszírozni a mostani előírások szerinti 
minimális elvárásokat. De az, hogy legyen egy ilyen minimum, amit közösen annak 
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tartunk, az, én úgy gondolom, egy fontos szakmai feladat. Én úgy gondolom, hogy 
ebben a kormányzat természetesen partner, amennyiben tehát ebben feladatunk 
lesz, akkor ezt össze tudjuk állítani.  

Láttam, hogy itt konkrét jogszabályok is fel vannak sorolva. Én ma még nem 
lennék olyan bátor, hogy megnevezzem azokat a jogszabályokat, amelyeknek a 
módosítására szükség van, de hogy azt felmérjük, mire van szükség, azt, úgy 
gondolom, valamilyen munka keretében meg tudjuk tenni, amennyiben a bizottság 
erre nézve nekünk feladatot ad.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőt kérdezem (Hadházy Sándor 

jelentkezik.), illetve Hadházy Sándor képviselő úr jelentkezett.  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban 

rendkívül aggályos, hogy 984 gázolásos esemény történt az elmúlt esztendőben 
(Székely Sándor: A zebrákon, azon kívül sokkal több!), ez a gyalogátkelőhelyeken 
történt esetek száma, igen, és ennek a fele Budapesten történt. Én úgy emlékszem, 
hogy a gyalogátkelőhelyek létesítésére vonatkozó szabályozás úgy néz ki, hogy 
általában az önkormányzat a kezdeményező, az önkormányzat keresi meg a 
közutat, a közút kezelőjét, hogy egy adott helyen gyalogátkelőhelyet kíván 
létesíteni; a közút kezelője szakmailag megvizsgálja, hogy az a jelenlegi 
előírásoknak, illetve az út adottságainak megfelelően engedélyezhető-e, vagy nem, 
és amennyiben engedélyezhető, akkor meghatározza, megfogalmazza, hogy milyen 
feltételek mellett történhet meg a kialakítás. És itt jön az a része a dolognak, amit a 
főosztályvezető úr nagyon helyesen elmondott, hogy lényegében van erre 
szabályozás.  

Szerintem a szabályozás kérdésében olyan nagy feladatunk nincsen, hiszen 
járdasziget kialakítását lehet előírni, és külön megvilágítást, magasabb lux mértékű 
megvilágítást ír elő - ami egy jelentős tétel a létesítésnél, mert hogyha még külön 
oda kell vezetni az elektromos áramot, az külön egy komoly tétel -, illetve villogóval 
vagy forgalomszabályozó lámpával is el lehet látni, hogyha ez feltétlenül indokolt. A 
probléma azonban onnan probléma, hogy ki fizeti mindezeket a dolgokat, és a jelen 
szabályozás szerint a kezdeményező, általában az önkormányzat az, akire ennek a 
költségviselése hárul. Azt követően pedig, amikor a beruházás megvalósul, és 
átadásra kerül, onnantól kezdve - én legalábbis így tudom - annak a fenntartása és 
üzemeltetése már a közútkezelő dolga, vagy az önkormányzaté, ha önkormányzati 
útról van szó, vagy az állam szervezetéé, hogyha állami útról van szó.  

Ilyen formában tehát azt gondolnám, hogy ezek a kérdések szabályozottak, 
van egy kialakult gyakorlata ennek. A dolog azért nem működik véleményem 
szerint, mert hiányzik a forrásoldal, ami az önkormányzatok 
kezdeményezőkészségét alapvetően értelemszerűen negatív irányban befolyásolja. 
Valljuk be, hogy egy gyalogátkelőhely kialakítása nem a festékből áll, hanem 
általában több tízmillió forintba kerül egy ilyennek a kialakítása, és még az is egy 
érdekes dolog szokott lenni, hogy általában vagy nagyon gyakran rossz helyen 
vannak ezek a gyalogátkelőhelyek. Én számos példát tudnék mondani arra, hogy 
egymástól száz méterre van két gyalogátkelőhely, az emberek pedig középen 
közlekednek, mert az élet úgy diktálja.  

Ilyen formában tehát azt gondolom, hogy a szabályozást is át lehet tekinteni, 
a táblázást is felül lehet vizsgálni, de itt alapvetően véleményem szerint a 
forrásoldal az, amely ezt a kérdést megmérgezi. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen Hadházy Sándor alapos hozzászólását. (Varga 
Gábor jelzésére:) Parancsolj! 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha már egyszer 

beleállunk egy ilyen szabályozásba, ha az albizottság ennyire konkrétan foglalkozik 
a gyalogátkelőhelyekkel, akkor én is azt javasolnám, hogy nagyon mélyről és 
nagyon messziről kezdjük, és hogyha már egyszer nekiállunk, akkor egy alapos 
munkát végezzünk. Alapvetően azért meg kellene vizsgálni, hogy az a 984 gázolás 
hol, milyen területeken következett be. Ez egy komplex vizsgálat, és ezt 
nyilvánvalóan azok a rendszerek, amelyek erre hivatottak, statisztikailag tudják is, 
be tudják mutatni, hogy jelzőlámpánál futott át valaki, és úgy ütötték el, vagy egy 
kistelepülésen, valahol Zala megyében egy ki nem világított gyalogátkelőhelyen 
történt a baleset. Statisztikailag ez szerintem jól kimutatható, és ebből lehet egy 
későbbi jó szabályozást kialakítani. 

Az nem vitás, hogy ezt át kell tekinteni. Mi az albizottság részéről inkább a 
szakma felé fordulunk, ezeket a köröket nekik kellene megfutni, nyilvánvalóan nem 
a bizottságnak. Mi a képviselőtársam kérésének eleget tettünk, és látva ezeket a 
szörnyű adatokat - mert azért ne felejtsük el, 984 embert, családot és akár tragédiát 
feltételeznek ezek az adatok, ami nagyon sok - azt gondolom, hogy ezeket 
nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, azt is meg kell nézni, hogy azok a jogszabályok 
mennyire helytállóak a XXI. században, amit nyilván a szakmának kellene 
megtennie, és hogyha bármilyen segítséget hozzá tudunk rakni, akkor mi ehhez 
hozzá fogunk járulni, és segíteni fogunk. 

Nyilvánvalóan az egy kicsit a dolgok elkendőzése, hogy most kinek a szakmai 
felügyelete alá tartozik a dolog, vagy kinek kell valamit csinálni. Megmondom 
őszintén, a tavalyi év folyamán Enyingen én is részt vettem egy gyalogátkelőhely 
létrehozásában, ahol elég jól sikerült a koordináció, mert mind az önkormányzat, 
mind a közút, mind azok, akik kezdeményezték - egy általános iskola, illetve a 
szülők -, részt vettek annak a kiépítésben, megépítésében, nagyon jópofa táblák 
kerültek ki. De én azt gondolom, hogy maga az, amit képviselőtársam javasolt, az 
sokkal mélyebb és sokkal megfontoltabb megoldást szeretne, nem csak azt, hogy 
most felfessünk-e egy gyalogátkelőhelyet, vagy pedig ha nem volt elég a kitáblázás, 
akkor sárga villogót teszünk, ha nem elég a sárga villogó, akkor - mit tudom én - 
egy ilyen átengedő lámpával próbáljuk ezt megoldani.  

Igazából a társadalomnak is fel kell nőnie ehhez a feladathoz, hiszen nem 
egyszer látok olyat, amikor gyalogos is - idézőjelben - szórakozik az autóssal, az 
autósok pedig úgy mennek keresztül a narancssárga-piroson, hogy már egyébként 
gyalogosok tartózkodhatnának a gyalogátkelőhelyen. Ez kommunikációs probléma 
is. Azt gondolom, ezekre is fel kell majd készülnünk, mert a balesetek 
megelőzhetősége szempontjából mind a gyalogátkelőhelyhez közeledő gyalogosnak, 
mind az autósnak a figyelmét fel kell hívni, és mindazt, ami technikailag megtehető, 
azt össze kellene szedni, és egy olyan komplex dologgá kellene összegyúrni, amivel 
mi már tudunk valamit kezdeni. Mert jelen pillanatban ’84-es meg ’87-es 
szabályozás, rendelet van életben, gyakorlatilag mindenki úgy értelmezi, a 
különböző közútkezelők, a megyék, ahogy értelmezik a gyalogátkelőhely fogalmát. 
Azt pedig, hogy pénz kérdése, tudjuk, igen, nagyon sok minden pénz kérdése, a 
„Magyar falu” program például szerintem tökéletes terep lehet a későbbiekben a 
gyalogátkelőhelyek kialakításához, azt gondolom, a miniszteri biztos úrral is 
beszélünk még erről; csak tényleg arról van szó, hogy nehogy az legyen, hogy olyan 
feltételrendszert fogunk létrehozni, hogy egy gyalogátkelőhely majd 40 millió 
forintba kerül egy önkormányzatnak, mert akkor biztos hogy nem fogunk csinálni 
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semmit sem. Viszont a társadalmasítással, a különböző szakmai szervezeteknek, 
társadalmi szervezeteknek, azoknak az embereknek az összefogásával, akiket, 
amelyeket tényleg érint akár egy tragédiából kifolyólag - biztos hogy vannak ilyen 
szervezetek, amelyek jobban odafigyelnek -, vagy pedig külföldi tapasztalatokat 
figyelembe véve, illetve úgy, ahogy azt képviselőtársam mondta, hogy honlapot 
indítva, a különböző jó ötleteket, jó gondolatokat összeszedve kellene ezt az egészet 
egy belátható időn belül összefogni, és lerendezni.  

Mi ebben igazából csak partnerek tudunk lenni, mert, megmondom 
őszintén, ahol én élek, pont ezt vetettem fel az egyik barátomnak, mert az 
óvodánkhoz beérkező enyhe kanyarból körülbelül 90-100-zal szoktak besurranni a 
kamionok, amit - hogy mondjam - kicsit olyan furcsának veszünk, mert általában 
hallgatóztunk, amíg a gyerekeket hordtam az óvodába, és futás volt, amikor nem 
hallottuk, hogy autó jönne. Erre egyébként nagyon jó volt például a 
társadalmasítás, hogy egy multinacionális cég, ha emlékeznek, 15-20 évvel ezelőtt a 
gyermekek által fokozottan használt gyalogátkelőhelyeknél ilyen 100-150-200 
méterrel előbb különböző előrejelző figurákat tett ki. Énszerintem ezekben is 
kellene gondolkodnunk, hogy hogyan, miképpen tudunk a társadalom minden 
szeletétől vagy szervezetétől hasznos, jó ötleteket szerezni, mert tényleg nem 
engedhetjük meg magunknak azt, hogy évente közel ezer embert üssenek el a 
gyalogátkelőhelyeken.  

Úgyhogy én arra kérem a minisztérium osztályvezetőjét, Thoroczkay Zsolt 
urat, hogy ezt próbálják meg összeszedni, koordinálni, és ha ezekhez a 
munkamenetéhez segítség kell, vagy ha megakadnak, és ha mi képviselők vagy ez az 
albizottság valamilyen formában segíteni tud, akkor nagyon szívesen segítenénk. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Potocskáné Kőrösi Anita jelzésére:) Tessék, 

parancsoljon, képviselő asszony, ön jelentkezett.  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon örülök 

neki, hogy a mai napon erről beszélünk, mert azt gondolom, hogy közel ezer 
honfitársunk tavalyi elvesztése nagyrészt értelmetlen volt, mert ha lettek volna 
olyan intézkedések, vagy ha olyan lett volna a gyalogátkelőhely, akkor biztosan 
megelőzhető lett volna ezen balesetek egy jó része.  

Sok mindenről volt már szó, tudjuk, hogy ezek nagyon költséges dolgok, 
Hadházy képviselőtársam pontosan felvázolta, milyen nehézségekkel küzdenek az 
önkormányzatok, amikor egy-egy gyalogátkelőhely kialakításra kerül. Nagyon 
fontos azonban, amit Varga képviselőtársam mondott, a szemléletformálás, az, 
hogy eljussunk odáig, hogy az emberek még nagyobb körültekintéssel legyenek, 
amikor átkelnek a zebrán, és az okostelefonok idejében, meg amikor mindenki úgy 
közlekedik, hogy be van dugva a füle, és mindenféle zenéket hallgat, és nem figyel 
oda, akkor a balesetek száma megnövekszik. Szerintem tehát a kor kihívásainak 
megfelelő eszközöket kell majd itt bevetni.  

Természetesen maximálisan támogatom azt, hogy ebben elinduljon a 
munka. Ez egy hosszabb folyamat, de fontos az, hogy egyáltalán idekerült, és így 
tudunk beszélni róla, és úgy gondolom, pártállástól függetlenül mindenki fontosnak 
tartja ennek az ügynek a megoldását, hogy legalább az elkerülhető balesetek 
kapcsán tudjunk segíteni, tehát hogy ne legyen annyi baleset. Úgyhogy én várom 
azt a szakmai egyeztetést, azt a szakmai fórumot, amelyen erről még bővebben 
tudunk beszélni, mert ez mindenképpen fontos és megoldandó feladat. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, az előterjesztő képviselő úrnak adom meg 

a szót. 
 
SZÉKELY SÁNDOR (független), a Gazdasági bizottság tagja: Mindenkinek a 

hozzászólását köszönöm. Két-három dolgot szeretnék mondani, reflektálva az 
elhangzottakra. Valóban, a forrás, hogy akkor végül is miből, az egy nagyon komoly 
kérdés, és erre nyilván a kormány tud választ adni, és az is igaz, hogy ha olyan 
zebrát akarnánk csinálni, ami 40 millióba kerül, az nagyon nehéz helyzetbe hozna 
minket. De szeretném jelezni, hogy 2020 van, és Európában és más országokban is 
vannak már olyan megoldások autósok felé is, de egyébként a gyalogosok kapcsán 
is, hogy ha az illető megközelít egy zebrát, és azon gyalogos van, akkor elkezd 
pittyegni, tehát kijelzi - olyan technikai szinten áll már az emberiség szerencsére 
vagy szerencsétlenségünkre, ezt mindannyian eldönthetjük -, egész egyszerűen jelez 
akár a telefonon vagy akár az autó kommunikációs eszközein, hogy zebra 
következik. Németországban meg más országokban is vannak már ilyen 
lehetőségek. Ez nyilván egy komoly beruházás, de - hogy mondjam? - van, és nem 
véletlen, hogy vannak olyan országok meg olyan városok, nagyvárosok rengeteg 
autóval, rengeteg gyalogossal, ahol nem történnek balesetek, és nyilván 
mindenkinek az a célja, hogy efelé menjünk.  

Azért mondom ezt, mert én azt gondolom, érdemes azon gondolkodni, hogy 
mi az, amihez ha most hozzáfogunk, egy gyökeres átalakításhoz, akkor most ne 
toldozgassuk-foldozgassuk a ’84-es meg a ’87-es szabályozást, hogy tényleg egy 
komplexebb meg egy előremutatóbb megoldás legyen, amivel mondjuk a következő 
ötven évben el tud majd lenni az ország, hogyha kitaláltuk, hogyha meg lehet 
csinálni, és hogyha be lehet vezetni. Ez nyilvánvalóan nem egy hét, ez azért egy 
bonyolult ügy. Ez az egyik oldal.  

Mindenképpen elképesztően fontosnak tartom én is az edukálást ebben 
mind a két oldalon, teljesen egyértelmű, hogy el kell kezdeni ezzel foglalkozni, hogy 
az emberek figyeljenek oda, hogy mi történik velük a járdán meg a gyalogos-
átkelőhelyeken.  

Ha lehetséges, akkor én most meg szeretném kérni az albizottságot, hogy 
Deschelák Károly, aki itt van velem, aki egy budapesti kerület képviselője, és aki 
ezzel foglalkozik, röviden mondhassa el nekünk, milyen anomáliák vannak a 
budapesti gyalogos-átkelőhelyek telepítésével meg karbantartásával kapcsolatban. 
Hogyha erre lehetőség lenne, azt én nagyon megköszönném. Ez az egyik.  

A másik pedig, hogy szeretném tudni azt, hogy akkor mi lesz a menet az 
elkövetkezendőkben, tehát hogy fogunk ezzel foglalkozni. Én például csütörtökön 
fogok menni Fürjes Balázshoz, és ott a kabinetfőnökével fogok beszélni, nyilván 
várnak tőlem egy választ a fővárosban is, hogy most akkor hogy történik ez, mint 
történik, ők akkor hogy tudnak ebbe bekapcsolódni szakmailag, politikailag, tehát 
hogy mit kell tenni, hogyan tudunk menni, hogyan tudunk esetleg közösen bevonni 
civileket, civil szervezeteket, hogy tényleg legyen egy rálátás, amiből meg tud 
születni egy ilyen komplexebb dolog. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy 

formálisan nyilván van egy javaslat, amelyet majd a parlament megtárgyal, hogy 
tárgysorozatba veszi-e, vagy sem. Másrészről meg az albizottság elé a képviselő úr 
beterjeszthet egy javaslatot, nekünk meg majd a bizottság elé kell terjesztenünk egy 
állásfoglalást, illetve a bizottság megfogalmaz majd egy állásfoglalást - hogy 
pontosabb legyek -, aminek a kapcsán természetesen majd konzultálunk. Ez 
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önmagában nyilván nem fogja megoldani a kérdést, mert egy állásfoglalás nem 
oldhatja meg ezt a helyzetet, de abban rögzíthetünk bizonyos álláspontokat. És 
hogyha valóban szükség van erre a munkára, márpedig - hogy pont ebben a 
formában, az egy kérdés, de egyébként - nyilvánvaló, hogy a közlekedésbiztonságra 
és alapvetően a gyalogosátkelő-szabályozás felülvizsgálatára bizonyára szükség van, 
akkor majd pontosabban meglátjuk, azt hiszem, hogy milyen lehetőség van rá, hogy 
ebben részt vegyünk. Azt azonban azért el szeretném mondani itt is, amit mindenki 
tud, hogy a szabály az, hogy az Országgyűlés adhat feladatot a kormánynak, a 
bizottság önmagában nem, a bizottság egy állásfoglalást hozhat, illetve javaslatot 
tehet. Ezek a formális részei a dolognak.  

A másik része, annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azt gondolom, hogy ez 
így természetesen kiragadható, mert a gyalogos-átkelőhelyeken történő balesetek 
számának a csökkentése valóban önmagában is fontos, persze ez része kéne hogy 
legyen egy olyan közlekedésbiztonsági csomagnak, amelyben mondjuk a 
forgalomcsillapítás, a 30 kilométer/órás övezetek szabályozása és elterjesztése is 
szerepel. És, valóban, azért nehéz a „zebraminimum”-ot megfogalmazni, mert 
egészen más, teljesen más a helyzet a fővárosban egy többsávos úton, más az anyagi 
része is, ugyanakkor más lehet egy kistelepülésen, ahol tulajdonképpen már 
önmagában egy gyalogos-átkelőhelynek és esetleg egy lámpának - egyébként sok 
ilyen pozitív példa van -, szabályozó lámpának, közlekedési jelzőlámpának a 
beállítása is egy nagy lépés már előre, és az intézmények környékén ezek többnyire 
már meg is vannak, de nyilvánvaló, hogy mindig lehet ezt is fejleszteni.  

Úgyhogy én még egyszer azt mondom, hogy afelé kell majd elmennünk, hogy 
a bizottság ezt megtárgyalja, ott lesz egy állásfoglalás.  

Most akkor szavaznunk kell arról, hogy a képviselő urat meghallgassuk. 
Jelezni szeretném, hogy 11.30-ig van terem, akkor egy másik ülés kezdődik itt - 
elnézést kérek! -, de azt gondolom, hogy ebbe beleférhetünk. Természetesen jogi 
értelemben senkit nem akarunk szabályozni, de mindenképpen jó lenne 11.30-ig 
befejezni. (Székely Sándor: Öt perc!) Akkor gyorsan szavazzunk! Ki az, aki egyetért 
azzal, hogy meghallgassuk a képviselő urat? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megadom a szót felkért szakértőként az önkormányzati képviselő úrnak. 
Köszönöm szépen.  

 
DESCHELÁK KÁROLY FERENC, Székely Sándor szakértője, Budapest 

Főváros XV. Kerület Önkormányzatának képviselője: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Deschelák Károly vagyok, csak gyorsan elmondom, hogy 12 éve vagyok tagja a 
fővárosi közlekedési munkacsoportnak, illetve jelenleg tanácsnokként a kerületek 
közötti egyeztetésért felelős tanácsnok vagyok. Az anomália kapcsán, amit Székely 
képviselő úr mondott, arról van szó, hogy a Magyar Közút és a Budapest Közút 
másképp értelmezi ugyanazt a ’84-es rendeletet. Manninger képviselő úr is 
elmondta, hogy az „okos zebrák” - amit én inkább „intelligens zebrának” hívok -, 
elterjedtek az országban, jelenleg 70-80 darab van, de például Nyíregyházán az 
összes zebrát átalakítják ilyenre. Ők azt veszik alapul, beszélve velük, hogy maga a 
szellemisége ennek a rendeletnek az, hogy a közutak biztonsága, illetve a közúti 
közlekedésben részt vevők, illetve kiemelten a gyalogosok biztonsága a fontos, míg 
a Budapest Közút arról beszél, hogy ugyanebben a rendeletben le van írva, hogy 
nem lehet olyan eszközöket telepíteni, amelyek a KRESZ-ben nem szerepelnek, 
tehát új táblák nincsenek, ezért nem lehet. Budapesten jelenleg két „intelligens 
zebra” van, egyik sincsen átadva.  

Varga úr is említette, hogy jelenleg egy zebrának - még ilyen erős háttérrel is 
- a telepítése körülbelül nyolc hónap, de akár négy évről is beszélhetünk; hogyha 
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egy önkormányzat felmutatja a bankszámláját, hogy neki van erre pénze, és 
szeretné megcsinálni, az leggyorsabban körülbelül nyolc hónap alatt történhet meg, 
körülbelül egy hét egy kivitelezés, de van, amikor négy évig terjed ez az időszak. Ez 
sem állapot. 

A másik anomália, amit Székely képviselő úr is említett, hogy nem egységes a 
kezelés. Az önkormányzatok felelnek a világításért, a gyalogos-felállóhelyért, az 
odavezető járdákért, a korlátokért, míg magáért a közútért, tehát a felfestésért, és 
ha esetleg van közben járdasziget, azért pedig a közútkezelő felel. Mindig a 
megrendelő fizet, ezt az önkormányzatok fizetik, vagy a főváros, hogyha olyan az út. 
Ezeket is rendbe kellene tehát tenni, hogy ha van egy fizetőképes megrendelő, és 
megfelel az előírásoknak, akkor ezt minél gyorsabban meg kellene oldani.  

Arról is beszélhetünk, hogy mekkorák ezek a költségek. Egy „intelligens 
zebra”, egy zebrának az intelligenssé tétele körülbelül - most kimondom - másfél 
millió forint, amiben benne van az úgynevezett V2X infrastruktúra is, amely már 
működik Budapesten, bár nem használjuk, ami a jármű és az infrastruktúra, illetve 
a gyalogos és az infrastruktúra közötti kommunikációt is biztosítja, tehát a 
mobiltelefonon nekem gyalogosként is megjelenik egy piros „Stop!” jelzés, amikor 
odaérek a felállóhelyre; autósként, ha nem olyan az autóm, amely jelzi a gyalogost, 
mert van olyan, amely saját magától jelzi, de ha nem, akkor is kapok jelzést, azon 
kívül felkapcsolja a fényeket, tehát emeltebb fények vannak, elkezd villogni a 
ledsor. Nem bántva senkit, de a Budapest Közút erre azt mondja - és leírta, tehát 
erről van papírunk a zuglói zebra ügyében -, hogy elromolhat, tehát itt tartunk az 
5G világában, hogy azért nem lehet egy ilyen technikát alkalmazni, mert kiéghet a 
led. Ezért kell a KRESZ-be is beemelni ezeket a jelzéseket, hogyha már működik az 
infrastruktúránk - önök is találkoztak vele -, csak ezt a jármű és infrastruktúra 
közötti kommunikációt mi arra használjuk, hogy ha jövünk befelé a Budaörsi úton, 
akkor ott ki van írva, hogy „Margit híd 11 perc”. Ennek körülbelül a tízezerszeresét 
tudja az a kommunikáció, amit uniós pénzből 2016-17-ben kiépítettünk az 
országhatártól Budapestig. Ezeket tehát szépen sorba kell venni.  

Az önvezető autók a nyakunkon vannak, most már nem toldozgatni-
foldozgatni kell, hanem élen járni, mint ahogy Budapest közlekedése eddig is élen 
járt az elmúlt száz évben, nem beszélve a földalattiról vagy magáról a közlekedésről, 
tehát most már nekünk innovatív megoldásokat kellene beemelni a rendeletekbe, 
hogy haladni tudjunk, és példát tudjunk mutatni akár egész Európának is, mert ez, 
mondom, igazándiból nem is pénzkérdés, mert egy alapzebra előállítása körülbelül 
8 millió forint - minél nagyobb, minél komplexebb, annál drágább -, tehát ahhoz 
képest, ha igény van rá, ez egy másfél millió forintos plusz, ami az emberéletekkel 
nem összehasonlítható összeg, amivel azokat meg lehetne menteni.  

A statisztikát még egyszer említve: Európában a gyalogosgázolásokban 
alapesetben 70, de van, ahol 80 százalékban maga a gyalogos a hibás, nálunk ez 
45 százalék, tehát ha leszámítunk 5 százalék egyéb baleseti tényezőt, hogy fa kidől, 
vagy bármi, akkor 55-60 százalékban az autósok a hibásak.  

A másik, hogy nemcsak az „intelligens zebra” szorul szabályozásra, hanem a 
fizikai akadályoztatás is. Az ugyan bele van írva a rendeletbe, az egyik 
toldozgatásába, hogy lehetnek kiemelt zebrák - amikor tulajdonképpen egy zebra és 
egy fekvőrendőr kombinálásával találkozunk -, amikor tényleg kénytelen sebességet 
csökkenteni az ember, mert különben nem lehet, de ezeket sem alkalmazzuk; illetve 
túl van szigorítva a középen elhelyezkedő járdaszigetek dolga is, és, gondolom, 
Varga úréknál is ezért tudnak gyorsan hajtani, mert ha van is járdasziget a 
behajtónál a településen, az nem megfelelő szélességű, nem okoz gondot a 
tekintetben, hogy maximális sebességgel menjen az autó. Ezzel kapcsolatban is 



 

 

14 

elmondták a közút munkatársai, hogy ők nem ilyet építenének, de ez van a 
rendeletben, mert meg van szabva, hogy minimum meg kell hagyni a 
2 méter 80 centis szélességet az úttesttől, ami nem okoz gondot egy 
személyautónak abban, hogy ott bármekkora sebességgel is közlekedjen.  

Ezért kell ezeket végigvenni, és ezért is támogatják a főváros részéről is, hogy 
ha megvannak a rendeletek, ha le van szabályozva, hogy kié a zebra, ki tartja 
karban… Most nem akarom mondani a budapesti kerületet - ez csak egy kis példa -, 
ahol a polgármester éjjel küldi ki a saját dolgozóit, hogy fessék újra a zebrát, hogy 
ne tudja meg a Budapest Közút. Tehát itt tartunk. Még egyszer köszönöm szépen a 
szót. 

Elnöki összefoglaló 

ELNÖK: Köszönöm. Tessék parancsolni, van-e még valakinek véleménye 
vagy kérdése? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor, mint említettem, a 
bizottság fogja ezt megtárgyalni, és a bizottság hozhat egy állásfoglalást, illetve a 
másik oldalon meg dönthet majd a képviselő úr javaslatának a tárgysorozatba 
vételéről. Én azt gondolom, hogy most az első fordulóként elmentünk addig, hogy a 
problémát tulajdonképpen felvázoltunk, azt gondolom, konzultálnunk kell majd 
arról, illetve biztosan meg kell néznünk azt, hogy a minisztérium rendeletalkotási 
folyamatában ez hogyan szerepelhet, és akkor valamilyen formában biztos kell hogy 
beszéljünk erről.  

Az ülés berekesztése 

Miután az albizottságnak döntést nem kell hoznia, és az állásfoglalást is a 
bizottság fogja meghozni, ezért hogyha nincs más észrevétel (Senki nem 
jelentkezik.), akkor az ülést lezárom, mert erről nem fogunk szavazni. 
Megköszönöm a meghívott szakértők és a főosztályvezető úr részvételét, valamint 
az előterjesztést, és az ülést most lezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc)  

 

 

Manniger Jenő  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


