Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről…
Tudta, hogy járdán csak akkor biciklizhet, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre? És azt, hogy
lakott területen kívül kötelező láthatósági mellényt viselni rossz látási körülmények között a gyalogosoknak
is? Ha biciklire ül, ugyanúgy szigorú szabályokat kell betartania, mint az autósoknak?
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más
jármű esetében:
• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát „ittasan” kerékpározni sem szabad)
• Ismerni kell a KRESZ szabályokat
A közúti közlekedésben részt vevő kerékpár kötelező tartozékai
• fehér színű első lámpa és fényvisszaverő
• vörös színű hátsó lámpa és fényvisszaverő
• borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
• csengő hangú hangjelző
• két, egymástól független fék
Ajánlott tartozékok
• kerékpáros bukósisak
• borostyán színű fényvisszaverő a pedálokon
• a láthatósági mellény, hiszen viselése kötelező lakott területen kívül
rossz látási viszonyok között
Tudta, hogy tilos kerékpározni
• lakott területen belül a járdán, ha az úttest alkalmas kerékpározásra, minden 12 éven felüli
személynek,
• áthajtani kijelölt gyalogátkelőhelyen,
• balra kanyarodni és hajtva megfordulni lakott területen kívül,
• egyirányú utcában a forgalommal szemben, kivéve külön jelzés esetén,
• behajtani tilos tábla hatálya alatt, kivéve külön jelzés esetén,
• autópályán, autóúton, gyalogúton, gyalogos zónában, buszsávban,
• lakott területen kívül 12 éven aluli gyermeknek kísérő nélkül,
• járdán 10, gyalog és kerékpárúton 20, kerékpárúton 30, lakott területen belül 40, kívül 40-50 km/
óránál nagyobb sebességgel?
A kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül,
rá a gyalogos közlekedési szabályok vonatkoznak!
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet. Az iskolai
fegyelem alól felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden felnőttet terhel a
felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, utakon közlekedjenek akár gyalog vagy
kerékpárral, egyedül vagy csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi szezonban nem csak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a
területünkre érkező vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a
háttér településeken is megnő az átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A gépjárművek közúti
közlekedésre alkalmas állapota mellett a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás
előtt. Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek érvényességi ideje a „jogsi kártya”
hátoldalán található, a kategória sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a vezetői
engedély, mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására szolgáló lejárati időt jelenti.
A közlekedés veszélyes üzem! Minden résztvevő egyenrangú!
KRESZ szabályok betartása a saját és mások testi épségét, élete védelmét szolgálja!
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