
Kicsalta a jó idő a kerékpárosokat az utakra

A  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  területén  2013.  évben  bekövetkezett  közlekedési  balesetek
elemzésekor egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás - kivétel talán a kerékpárosok -, amely a nyáron
többszörösére növekvő nyaraló és jármű forgalommal magyarázható. 
A  személyi  sérüléssel  járó  balesetek  leggyakoribb  okai  között  szerepelnek  továbbra  is a  relatív
gyorshajtás, vagyis az út és látási viszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség, a követési
távolság, valamint az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása.  4 esetben fordult elő, hogy a
balesetet okozó vezető ittas volt.

A  közlekedés  legvédtelenebb  résztvevői a  gyalogosok,  illetve  kerékpárosok.  2013.  évben  -  a
kerékpárosok  által  okozott  balesetek  száma  10  volt.  A balestek  bekövetkezésért  gyakran  maguk  a
kerékpárosok  felelősek.  2014.  évben  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  baleset-megelőzési
tevékenységében - éppen ezért - kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpáros balesetek megelőzésére.
A kerékpárral  közlekedő személy a közlekedésnek egyenrangú résztvevője,  ami azt jelenti,  ugyanúgy
ismernie kell a közlekedési szabályokat mint a gépjármű vezetőknek!

Tekintsük át a legfontosabb, a kerékpárosokra vonatkozó, közlekedési szabályokat:

Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy vezetőnek, a kerékpárt toló személy gyalogosnak
minősül!    

• Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az  egyirányú út tilos oldaláról, ha azt kiegészítő jelzőtábla
megengedi! 

• A kerékpárosokra is  vonatkozik  a  kézben tartott  mobil telefonnal  való telefonálás  tilalma vezetés
közben!

• Kerékpárral  mindig  az  úttest  menetirány  szerinti  jobb  oldalán  kell  közlekedni.  Kivétel,  ha  az
kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, vagy tiltott. Ebben az esetben a járdán a gyalogosok zavarása
nélkül, maximum 10 km/óra sebességgel lehet haladni.

• A  gyalog-  és  kerékpárúton a  kerékpáros  a  gyalogos  forgalmat  nem  akadályozhatja,  és  nem
veszélyeztetheti.

• Kétkerek  kerékpáron 16. életévét betöltött ű személy szállíthat 10 évnél nem id sebb, a kerékpárt nemő
hajtó  utast  a  kerékpár  pótülésén.  Kett nél  több kerek  kerékpáron 17.  életévét  betöltött  személyő ű
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.

• Éjszaka vagy korlátozott  látási  viszonyok között vagy a kerékpáron vagy a kerékpároson  (fontos
változás!), el l fehér - hátul piros, folyamatos vagy villogóő  fényjelzést kell használni!

• Lakott területen kívül fényvisszaver  mellényt (ruházatot) kell viselni éjszaka vagy korlátozott látásiő
viszonyok között. Lakott területen belül kifejezetten ajánlott. 

• Kerékpárral TILOS lakott területen kívül
- f útvonalon balra kanyarodni, az úttest jobb szélér l át kell tolni a kerékpárt,ő ő
- f útvonalon 12. életévét be nem töltött személynek egyedül kerékpározni,ő
- elengedett kormánnyal kerékpározni, 
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni,
- kerékpárt más járm vel, illet leg állattal vontatni,ű ő
- kerékpáron  oldalra,  el re  vagy  hátra  egy  méternél  hosszabban  kinyúló,  a  vezet t  a  vezetésbenő ő

akadályozó tárgyat szállítani,
- kerékpárral állatot vezetni.

Téves az a köztudatban elterjedt nézet, hogy már lehet alkohol fogyasztása után kerékpározni! 
• Főúton alkohol  fogyasztása  után  kerékpározni  TILOS!  Ellenkező  esetben  a  közigazgatási  bírság

összege 60.000 Ft.



• Mellékúton és kerékpárúton alkohol fogyasztása után – például egy sör vagy 2 dl bor - csak akkor
szabad kerékpározni, ha a vezető közlekedésre,  vezetésre alkalmas állapotban van! Ha nem, akkor
közigazgatási eljárásban 30.000 Ft bírsággal kell sújtani.
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