KRESZ változások 2011.
Ez év január 1. is hozott új változásokat a közlekedési szabályokban. Ezek közül a mindennapi
közlekedőket érintő legfontosabbakat foglalom össze.
A 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint
e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel előzni tilos az azonos irányú forgalom számára két
forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton, 6 és 22 óra között.
A 3500 kg megengedett együttes tömegű vagy a 7 métert meghaladó járművel, illetőleg
járműszerelvénnyel, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani,
hogy a két jármű közé legalább egy - az előzést végrehajtó – ugyanilyen méretű jármű biztonságban
besorolhasson.
A jogszabályi változások lehetővé teszik az autóbusz- és vasúttársaságok számára az elektronikus
biztonságtechnikai felvételek készítését a járművökön és a megállókban, természetesen az
adatkezelés szabályainak betartása mellett.
A közlekedési hatóság engedélye alapján lehetőség lesz zárt rendszerű elektronikus formában,
interneten keresztül is felkészülni a közúti járművezetői tanfolyam elméleti anyagából,
ugyanakkor a járművezetői vizsgabiztosok, szakoktatók és iskolavezetők képzése csak szakirányú
műszaki felsőfokú oktatási intézményekben történhet.
Az elsősegélynyújtás vizsgarendje 2009. október 1-én változott meg. A képzést több helyen lehet
igénybe venni, de a mentőszolgálat által kiírt vizsga feladatokat kell megoldani. Ennek oka, hogy az
orvos-szakmai elvárások szerint az életben tartáshoz ma már nem elég pusztán lélegeztetni, komplex
újraélesztésre van szükség. A segítőnek fel kell tudnia ismerni, milyen segítségre szorul a sérült
személy. A defibrillátor programok terjedése is szükségessé teszi a korszerű újraélesztési ismeretek
terjesztését.
A törvény megtiltja mindenféle reklámhordozó elhelyezését a közutak közvetlen környezetében,
illetve a lakott területen kívül az úttest mellett is. A tilalom nem vonatkozik a négy négyzetméternél
kisebb reklámtáblákra, valamint a benzinkutak cégjelzéseire és a közlekedés biztonságát szolgáló
közérdekű tájékoztatásokra. A közlekedési hatóság a rendelkezést megszegő ingatlantulajdonosokat a
szabálytalanul elhelyezett reklámok eltávolítására, illetve 500.000 forintos bírságra kötelezheti.
Igaz, hogy 2010. januári szabályváltozás, de nem árt ismételni, a gyalogos átkelőhelyeket az
autósoknak olyan tempóban kell megközelíteni, hogy még az átkelőhely előtt képesek legyenek
megállni.
A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, nemcsak a jármű műszaki állapotát
(kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncsok, valamint világító- és fényjelző berendezések),
hanem a hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét, állapotát, jól láthatóságát is köteles
ellenőrizni. A hatósági jelzéseket, rendszámtáblákat a járművön kijelölt helyen, jól olvasható
állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.
A tél hozott már fagyot, hozott jeget a Balatonra is. Ne felejtsék el, és ne csak a korcsolyázásra
alkalmas terület kijelölését szabályozó rendelet kedvéért, csak a megfelelő vastagságú és állapotú jég
alkalmas a téli sportok gyakorlására. Ne kockáztassák sem a saját, sem gyermekeik, barátaik életét,
testi épségét felelőtlen magatartással!
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