
BICIKLIZZ OKOSAN! KERÉKPÁROS KRESZ ISMERTETŐ 

Lassan becsöngetnek az iskolákban, 

megnövekszik az utakon a forgalom. Egyre 

divatosabb a kerékpározás, a városokban 

is sokkal több biciklis közlekedik, mint a korábbi években. A 

legtöbb kistelepülésen szinte hagyományos közlekedési 

eszköz a bringa.  

Sajnos a biciklisek meglehetősen védtelenek. Nem csak az időjárás viszontagságait kell 

elviselniük, hanem ha baleset éri őket, akkor is ők a sérülékenyebbek.  

Ha te is rendszeresen biciklizel, hogyan védekezhetsz? A rossz idő okozta veszélyeket 

könnyebb elhárítani, olyankor nem szabad bringára ülni. A balesetet részben úgy kerülheted 

el, ha a biciklid felszerelése jól működik, és mindig viselsz bukósisakot. Biztos te is láttál már 

kapucnis kabátban, fülében fülhallgatóval tekerő gyerekeket, fiatalokat. Ez nagyon veszélyes, 

mert az ilyen biciklis szinte semmit nem érzékel a környezetéből. Te soha ne tegyél ilyet!  

A legfontosabb azonban, hogy jól ismerd a kerékpározás szabályait, és azokat tartsd is be. 

Egy kis agytornaként, együtt elevenítsük fel a kerékpározás legfontosabb szabályait, 

ismételjük át a vonatkozó közlekedési táblákat.  

I. HOL SZABAD BICIKLIZNED? 

1. Az úttesten 

Leginkább itt kell és itt érdemes bicajozni, ha csak nincs valamilyen kerékpározást tiltó tábla. 

Ezekről majd a második részben olvashatsz. 

2. Kerékpárúton 

Ha az út mellett van kijelölt kerékpárút, akkor csak itt biciklizz! Ez alól 

egy kivétel van: ha az úttesten kerékpáros nyom van felfestve, akkor ott 

is szabad bringázni, de biztonságosabb a kijelölt kerékpárút. 

 

 

 

3. Kerékpár sávban 

A kerékpár sávot az úttestre felfestett burkolati jel határozza meg. Ha 

ilyet látsz, akkor csak itt szabad biciklizni, és csak a menetiránynak 

megfelelően! Figyeld a tábla közepén levő sárga vonalat, az a 

záróvonal, ezt sem te, sem más jármű nem lépheti át. 
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4. Nyitott kerékpár sávban 

Erre az előző pont szabályai érvényesek, kettő kivétellel. A nyitott 

kerékpár sávot elhagyhatod, például balra kanyarodás előtt. A nyitott 

kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak, például ha jobbra 

akarnak kanyarodni. 

 

 

 

5. Kerékpárosok által is használható buszsávban 

Ahol pontosan ugyanilyen a táblát látsz, ott a buszsávban kerékpározhatsz. 

Ilyenkor általában kerékpáros útburkolati jelet is festenek az útra. Ha a 

tábláról hiányzik a bicikli jele, akkor tilos a buszsávban bringázni. 

 

 

 

6. Gyalog- és kerékpárúton 

Ha ezt a táblát látod, akkor azon az úton nyugodtan biciklizhetsz. Légy résen, 

mert a gyalogosok mozgása kiszámíthatatlan, főleg a kisebb gyerekeké. Ha 

esetleg az úttesten látsz kerékpáros útburkolati jelet felfestve, akkor ott is 

bringázhatsz. 

 

 

7. Gyalogos-kerékpáros zónában 

A zónát ez a tábla jelzi. Ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint 

amelyek a gyalog-kerékpárútra. Figyelj a gyalogosokra és magadra is! 

 

 

 

 

 

Lurkó Glóbusz Játékáruház www.lurkoglobus.hu iroda@lurkoglobus.hu

9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 3. Telefon: 06 (96) 579-937 2



8. Kerékpáros nyomon 

Ezt a jelet is az úttesten felfestve láthatod! Sajnos sok helyen elég kopott a 

festés. Ha ilyen felfestést látsz az úttesten, akkor a párhuzamos 

kerékpárút, vagy gyalog-kerékpárút használata nem kötelező. Azonban 

mégis biztonságosabb ha nem az úttesten bicajozol. 

 

 

9. Kétirányú kerékpáros közlekedés számára megnyitott egyirányú utcában 

Figyeld meg jól ezt a táblát! Egyirányú utcába a forgalommal szembe 

csak akkor szabad behajtani, ha azt kiegészítő tábla megengedi. Ez 

esetben szigorúan az úttest jobb oldalán kell biciklizni, vagy ha van 

felfestett kerékpársáv, akkor ott. Ne felejtsd el, nem hajthatsz be 

bármelyik utcába! 

 

 

HOL TILOS BICIKLIZNED? 

1. A járdán nem szabad bringázni, de ez alól két kivétel van. Az egyik a 12 év alatti 

gyerekekre vonatkozik, hiszen ők nem kerékpározhatnak a főúton. Ha a tesód 12 évnél 

fiatalabb, ne engedd az úttesten bringázni! A másik kivétel pedig a lakott területen levő olyan 

út, ahol az úttest kerékpározásra alkalmatlan. Sok a kátyú, gödör, egyenetlenség. 

2.Gyalogúton 

Ez a tábla csak a gyalogosok számára engedi a közlekedést. A táblán 

nem is látsz semmilyen más jelet. 

 

 

 

3. Gyalogos zónában 

Mivel a táblán a felirat fölött csak gyalogost látsz, így ez a terület 

biciklisek számára tiltott. 
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4.Kerékpárral behajtani tilos táblával jelzett területen 

Ez a tábla megtiltja, hogy biciklivel behajts a jelzett útra. Azonban ha 

leszállsz és a bringát gyalogosan tolod, akkor már gyalogosnak 

számítasz és bemehetsz a jelzett területre. 

 

 

 

5. Mindkét irányból behajtani tilos táblával jelzett területen 

Ez a piros kör jelzi, hogy nem mehetsz be biciklivel a jelzett útra. Persze 

ha a tábla alatt a „kivétel kerékpárral” kiegészítő tábla szerepel, akkor 

behajthatsz. 

 

 

 

6. Behajtani tilos táblával jelzett területen 

Egyirányú utcába tilos a forgalommal szembe behajtani, ez a biciklisekre 

is kötelező. Kivéve, ha a kerékpárt jelző kiegészítő tábla ezt megengedi.  

(A kiegészítő táblát nézd meg mégegyszer az előző felsorolás 9. 

pontjánál.) 

 

 

 

Javasoljuk, hogy vedd elő gyakran ezt a rövid összefoglalót, és alaposan tanulmányozd a 

közlekedési táblákat, jegyezd meg, hogy mit tiltanak, és mit engednek.  Ha van testvéred, 

nézegessétek együtt! Ha valamit esetleg nem értesz, kérdezd meg a szüleidet! 

Balesetmentes biciklizést kíván a Lurkó Glóbusz csapata! 
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