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„Kezdettől fogva - Kezedet fogva”
EFOP-1.4.2-16-2016-00029

(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. 

„Kerékpárút” (1. ábra); a tábla a kétkerekű 
kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a 
segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású 
kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros 
kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat 
igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A 
kerékpárúton más jármű közlekedése tilos;  1. ábra 

„Gyalogút” (2. ábra); a tábla olyan önálló utat 
jelez, amely a gyalogosok közlekedésére 
szolgál; jármű közlekedése a gyalogúton tilos;

2. ábra 

„Gyalog- és kerékpárút” (3. ábra); a 
gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekű 
kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a 
kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el (4. ábra), a 
gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén 
közlekedhet; 

 3. ábra 4.ábra 

„Kerékpárosok által is használható autóbusz 
forgalmi sáv” (5. ábra) a tábla azt jelzi, hogy az 
autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok 
közlekedése is megengedett.  

5. ábra 

(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár 
közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol 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 kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell 
kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen 
kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

(7) TILOS 
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek 

kerékpározni; 

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: 
(a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54.§) 


