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A tanévkezdéssel útjainkon megszaporodtak a kerékpárosok, közöttük a gyermekkorú 

kerékpárosok. A közlekedők biztonsága, tudásuk frissítése érdekében a KRESZ ke-
rékpárosokra vonatkozó részét emeljük ki. 

 
 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
a közúti közlekedés szabályairól 

 
A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A 

biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési 
szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is 
megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői 
előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben. 

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 

54. § (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 út és 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 ke-
rekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. 

 

 
www.police.hu/bacs/bunmegelozes  

 



 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

K E C S K E M É T 
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

 
(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 kap-

csolni; 
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni; 
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a veze-

tőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 
tárgyat szállítani; 

f) kerékpárral állatot vezetni. 
 
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) 

pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok - a quad és a mopedautó kivé-
telével - közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy 

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros 
kerékpárral közlekedni, 

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast 
szállítani,  

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni 
nem szabad. 
 

(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros 
kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a 

jármű vezetője a 17. életévét betöltötte. 
 
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályoz-

hatja és nem veszélyeztetheti.
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(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerék-

párutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpár-
úton 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 ke-
rékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más nem következik - a 
kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek. 

 
 
 
A közlekedési szabályok ismerete megóv a balesetektől, közlekedési bűncselekmény, sza-

bálysértés elkövetésétől! 
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