
A villamossal kapcsolatos elsőbbségadási szabályok összefoglalásaA villamossal kapcsolatos elsőbbségadási szabályok összefoglalása



Amikor „Elsőbbségadás kötelező” tábla van előtte, akkor ugyanúgy elsőbbséget ad, mint bármely más jármű.

A villamos közúti jármű, így a KRESZ szabályai alapvetően érvényesek rá. A villamos közúti jármű, így a KRESZ szabályai alapvetően érvényesek rá. 

Azaz csak a személygépkocsi után haladhat át a kereszteződésben



A villamos vezetője a gyalogosoknak is elsőbbséget ad, ha azok a zebrán haladnak át.



A villamosra a kanyarodás szabályai is érvényesek!A villamosra a kanyarodás szabályai is érvényesek!

Ha a villamos szemből érkezik, és elénk kanyarodik, akkor el kell engednie bennünket, mert egyenesen haladunk.



Ha a villamos mögülünk érkezik és előttünk bekanyarodik akkor is miénk az elsőbbség, mert egyenesen haladunk.



Eddig azokról az esetekről beszéltünk, amikor a villamos ugyanúgy 

ad vagy kap elsőbbséget, mint bármelyik jármű.

Eddig azokról az esetekről beszéltünk, amikor a villamos ugyanúgy 

ad vagy kap elsőbbséget, mint bármelyik jármű.

A képen a villamos megáll, és elsőbbséget ad, mivel előtte van egy STOP tábla



Jöjjenek a kivételek!Jöjjenek a kivételek!

Egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak elsőbbséget kell adni. 
Tehát a személygépkocsi csak a villamos után haladhat tovább.

Azaz a villamos olyan kereszteződésben, ahol nincs elsőbbséget szabályozó tábla, 
jobbról is és balról is elsőbbséggel rendelkezik.



További kivételek!További kivételek!

Ha a villamossal megegyező irányból érkezünk, és mindketten jobbra kanyarodunk, akkor a villamosé az elsőbbség. 

Tehát a személygépkocsi a villamos után haladhat csak tovább.



További kivételek!További kivételek!

Ha a villamossal megegyező irányból érkezünk, és mindketten balra kanyarodunk, akkor is a villamosé az elsőbbség. 

Tehát a személygépkocsi a villamos után haladhat csak tovább.



További kivételek!További kivételek!

Ha útszűkületben szemből találkozunk a villamossal, és nem férünk el egyidőben, 

akkor a villamosnak van előnye akkor is, ha mi haladunk egyenesen.



További kivételek!További kivételek!

Az előző oldalakon látható kivételek nagyon ritkán fordulnak elő az életben. 

Ez a kivétel azonban a Szegeden és Miskolcon élőknek nagyon is ismerős:

A körforgalmat keresztező villamosnak ki és behajtás közben is elsőbbsége van a körforgalomban haladó járművekkel szemben.



A villamos elsőbbségével kapcsolatos „Móricka-szabály”A villamos elsőbbségével kapcsolatos „Móricka-szabály”

Villamos esetén

Védett kereszteződésben a villamos ugyanúgy 
viselkedik, mint bármely más jármű.

Egyenrangú kereszteződésben az egyenesen haladó
villamos mindig első!

Egyenrangú kereszteződésben a balra 
kanyarodó villamos nem mindig első.

1.

2.

3.



„Szivatós” kérdések a vizsgán„Szivatós” kérdések a vizsgán

Egyenrangú kereszteződésben érkezik a villamos, de mégsem ő az első. A C jelű motoros 

ugyanis egyenesen halad tovább, vele szemben a villamos balra kanyarodik. Az A jelű 

személyautó utolsó lesz, mert a jobbról érkező motorosnak is, és a balról érkező 

villamosnak is (kivétel szabály) elsőbbséget kell adjon. A sorrend: C-B-A

A C jelű busz elsőbbséget ad a balról érkező villamosnak (kivétel szabály). Ugyanakkor 

az A jelű személygépkocsi el kell, hogy engedje a buszt, mivel jobb keze felől érkezik. 

Ezért nem mehet el a villamossal együtt. A sorrend: B-C-A

Nincs a villamosnak elsőbbsége, mert a mi járművünk egyenesen halad tovább, míg a 

villamos jobbra kanyarodik. A kanyarodás szabálya a villamosra is érvényes. 

A sorrend: Én-A

Jó példa arra, hogy nincs olyan szabály, hogy „a villamosnak mindig elsőbbsége van.”

A villamos elengedi a szirénázó mentőautót. Az elsőbbségadás tábla miatt előnye lesz 

a C jelű személyautónak és a kanyarodás szabálya alapján nekem is, mert egyenesen 

megyek. Tehát a villamos az utolsó. A sorrend: B-C (egyszerre)-Én-A



Sikeres felkészülést kívánunk!Sikeres felkészülést kívánunk!

A Mosolyzóna csapataA Mosolyzóna csapata
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