Az elsõbbségadás szabályai

Közlekedjünk szabályosan!
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2.

Áthaladási sorrend egyenrangú
keresztezõdésekben

Az elõzõ oldalakon megismert szabályok alapján valamennyi
keresztezõdés áthaladási sorrendje logikusan meghatározható!

Bár a zöld jármû egyenesen halad tovább, ez számára elõnyt nem jelent,
mivel a jobb keze felõl érkezõ piros autó számára köteles elsõbbséget adni.
jobbkézszabály

1.

A piros jármû jobb keze felõl nem érkezik más, viszont a balra kanyarodása
miatt a szembõl jobbra kis ívbe forduló sárga részére köteles elsõbbséget adni.
kanyarodás szabálya

3.

Ugyan a sárga jármû jobb keze felõl a zöld érkezik, de mivel kettejük között
nincs találkozási pont, ezért elsõbbségadási kötelezettségrõl nem beszélhetünk.
2.

A sorrend: sárga - piros - zöld

Ezen az ábrán nem találunk olyan jármûvet, amelyik jobbra kanyarodik.
Mivel a jobbkézszabály alapján a keresztezõdésben jobbról érkezõ jármûnek
elsõbbsége van, ezért a piros autó indulhat el elsõnek, hiszen a jobb keze
felõl nem érkezik másik jármû.

1.

A sorrend: piros - sárga - zöld
3.

Az áthaladási sorrend az egyenrangú keresztezõdésekben mindig az
óramutató járásával megegyezõen történik.
Amennyiben egy negyedik jármû is megérkezne, akkor az egyik jármû
továbbhaladását a kölcsönös udvariasság alapján kell biztosítani.
Utána az óra mutató járásával megegyezõ sorrendben haladhatnak tovább,
elsõként elindulva azzal a jármûvel amelyiknek jobb keze felõl nincs más.

1.

2.

A képen a tanult szabályok alapján mindegyik jármû hátrányba került.
A zöldnek és a sárgának jobb keze felõl érkezik egy másik jármû, a piros
viszont balra kanyarodik, így a szembõl egyenesen haladónak kellene
elsõbbséget biztosítania.
Az elõzõ ábránál megemlített logika szerint azonban a sorrend nagyon
könnyen meghatározható:
Elsõ az a jármû, amelyiknek a jobb keze felõl nem érkezik másik.

3.

2.

A sorrend: piros - sárga - zöld

A KRESZ vizsgára készülõ tanulóknak jó tanács:
Egyenrangú keresztezõdésben mindig elsõként haladhat
tovább az a jármû, amelyik jobbra kanyarodik.
Ha (már) nincs jobbra kanyarodó jármû, akkor mindig az
az elsõ, akinek jobb keze felõl nem érkezik másik jármû.

1.

2.

Egyenrangú keresztezõdésben a továbbhaladási sorrend
mindig az óramutató járásával egyezõen történik!
(A fent meghatározottakat ne alkalmazzuk olyan keresztezõdésekben ahol
megkülönböztetõ jelzéseit használó jármû, vagy villamos érkezik!)
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4.
EGYSZERÛEN, ÉRTHETÕEN

3.

Útban a keresztezõdés felé

Ezen az oldalon a keresztezõdések megközelítése közben meghatározzuk,
hogy kinek lesz elsõbbsége, illetve szükséges-e elsõbbséget adnunk valakinek.

Egyenrangú keresztezõdés felé közeledünk
Ha jobbra kívánunk kanyarodni, akkor más jármû
részére nem kell elsõbbséget adni!
Ha egyenesen akarunk menni, akkor csak a jobbról
érkezõ jármû számára kell elsõbbséget adni.
Ha balra kívánunk kanyarodni és
- jobbról és (vagy) szembõl is érkezik valaki, akkor
csak mindkét jármû elhaladása után indulhatunk el
- csak szembõl érkezik valaki, ha egyenesen vagy jobbra
megy övé az elsõbbség, ha balra kanyarodik, akkor
az udvariasság alapján kell a továbbhaladásról dönteni
- szembõl és balról is érkeznek egyenesen vagy balra
tovább hajtó jármûvek, akkor mi haladhatunk elsõnek!

(Egyik sarkon sem látunk elsõbbséget szabályozó táblákat)

Védett úton keresztezõdés felé közeledünk
Ha egyenesen megyünk tovább, vagy jobbra
kívánunk kanyarodni, akkor más jármû részére
nem kell elsõbbséget adni!
Ha balra szeretnénk kanyarodni (természetesen a
megfelelõ helyre történõ besorolás után), akkor a szembõl
egyenesen vagy jobbra kanyarodva továbbhaladó
jármû számára kell elsõbbséget adni.
Ha a szembõl érkezõ is balra kanyarodik, akkor az
udvariasság alapján kell a továbbhaladásról dönteni
(Fõútvonal jelzést, jobb oldal felõl "Elsõbbségadás kötelezõ " jelzést látunk

Alárendelt úton keresztezõdés felé közeledünk
Ha egyenesen megyünk, akkor a jobbról és a balról
érkezõ jármûvek részére kell elsõbbséget adni!
Ha jobbra kanyarodunk tovább, akkor a balról érkezõ
jármûvek részére kell elsõbbséget adni!
(ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az elsõbbségadási kötelezettség az úttest teljes szélességére érvényes, így elsõbbség illeti meg
a jobbról érkezõt is, ha a nyomvonalunkat valamiért keresztezi.)

Ha balra szeretnénk kanyarodni, akkor a jobbról és
a balról érkezõ, valamint a szembõl egyenesen vagy
jobbra kanyarodva továbbhaladó jármû számára is
- azaz minden érkezõnek - elsõbbséget kell adni.
(Magunk elõtt - és szembõl háttal - "Elsõbbségadás kötelezõ " jelzést látunk)
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