KRESZ - A közúti közlekedés szabályai

58. § Közúti baleset
(1) A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán
megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további
balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.
(2)353 Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a
legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőségekhez képest gondoskodni kell a
nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni. Ha a
baleset veszélyes anyagot szállító járművel következett be, a balesettel nem érintett járművek
vezetőinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) a balesetről,
közölni kell a jármű narancssárga alapszínű tábláján feltüntetett számokat.
(3)354 Ha a rendőrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem
kötelező, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatóságot (a
legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járművek vezetőinek a rendőri
intézkedést meg kell várniuk.
A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában a balesetben érintettek kötelesek
személyazonosságukat egymás számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt a
biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek. Ha a baleset folytán
megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét
erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok355
rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.
(4) Ha – akár a (2), akár a (3) bekezdés alapján – rendőri intézkedés válik szükségessé, a rendőri
intézkedés megtörténtéig a vezetőnek szeszes italt fogyasztania tilos.
(5)356 Személysérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett
járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. A jármű vezetője a
segítségnyújtáshoz a járművön készenlétben tartott elsősegélynyújtó felszerelést, valamint a tűzoltó
készülékkel ellátott jármű vezetője a tűzoltó készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles
használni, illetve a segítségnyújtó rendelkezésére bocsátani.
(6) A forgalom zavartalanságát – a lehetőséghez képest – baleset bekövetkezése esetén is
biztosítani kell.
(7) A baleset folytán megsérült jármű közlekedésére, kivilágítására és vontatására az 56. § (2)–(7)
bekezdésének, valamint az 57. §-nak rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
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Az 58. § (2) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 19. §-ával megállapított és a 104/1997. (VI.
18.) Korm. rendelet 26. §-ával kiegészített szöveg.
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Az 58.§ (3) bekezdése az 58/1991. (IV.13.) Korm. rendelet 13.§-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.
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Lásd a 2009: LXII. törvényt.
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Az 58. § (5) bekezdése a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

