Kerékpárral közlekedők figyelmébe
A Gárdonyi Rendőrkapitányság tájékoztatója
I.
Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben részt vevő
valamennyi járművezetővel szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a
jármű biztonságos vezetésére képes állapotban legyenek.
II.
A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a
legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi
sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az útés forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt
úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a
(7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10
km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a
kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni,
ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és
fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot)
visel.

(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt
kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a
vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem
veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat
jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell
közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot (158/k.
ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten
is közlekedhetnek.
III.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a járművek
megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében
nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter
távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A
küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű
felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. előírásának
megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is.
A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.
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