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Bringás KRESZ: 
mit lehet és mit nem kerékpáron ülve? 

 
Az időjárás enyhülésével egyre több kerékpáros pattan nyeregbe, s közlekedik főútvona-
lon éppúgy, mint a forgalmas belvárosi területen. Érdemes tehát feleleveníteni a rájuk 
vonatkozó KRESZ-t.  
 
A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetve az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító 
gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár akkor 
is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. 
A gyalog- és kerékpárúton a biciklis a gyalogosokat nem akadályozhatja, nem veszélyeztethe-
ti. Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat jelöltek ki, a bicikliseknek ott 
kell közlekedni! Ha az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla alatt kiegészítő táblán autóbuszt és 
kerékpárt mutató ábra jelenik meg, akkor az autóbuszok és kerékpárok a megjelölt iránnyal 
szemben is közlekedhetnek. 
Ha a járművek útkereszteződésben, útszűkületben, szintbeli vasúti átjárónál vagy egyéb for-
galmi okból megállnak, motorkerékpárral, illetve segédmotoros kerékpárral az álló járművek 
mellett, vagy azok között, kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad 
előrehaladni. Ez csak akkor lehetséges, ha elég a hely, és az irányváltoztatási szándékot jelző 
járműveket nem akadályozzák a kétkerekűek. 
Kerékpárral lakott területen kívül, a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni tilos, 
ilyenkor le kell szállni és a biciklit tolva — a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok 
szerint — kell az úttesten átmenni. Ugyancsak tilos biciklivel a kerékpárútról a vele párhuza-
mos útra, balra bekanyarodni. Itt is le kell szállni és gyalogosan átkelni az úton. Kétkerekű 
kerékpáron csak 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb utast pótülé-
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sen. Kettőnél több kerekű kerékpáron pedig csak 17. életévét betöltött személy szállíthat a 
kerékpárt nem hajtó utast. 
 
Hol tilos kerékpározni? 
 
Tilos kerékpározni autópályán és az „autóút” táblával jelölt autóúton, továbbá ott, ahol 
ezt tábla tiltja. 
 
Kerékpárral behajtani tilos 
Mindkét irányból behajtani tilos 
Behajtani tilos 
Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a forgalommal ellenkező irányból behajtani kerékpár-
ral is, kivéve, ha kerékpárt jelző kiegészítő tábla ezt megengedi. Ez utóbbi esetben szigorúan 
az úttest jobb oldalán kell haladni kerékpárral, ha van felfestett kerékpársáv, akkor ott. 
A 2010-es KRESZ-módosítás csak minimális változást hozott az egyirányú utcákra vonatko-
zóan. A téves sajtóhírekkel ellentétben továbbra is csak akkor szabad szemből behajtani, ha 
a kiegészítő tábla ezt megengedi! 
Nagyon fontos, hogy ha nincs kiegészítő tábla, ne hajtsunk be az egyirányú utcába forgalom-
mal szemben! A keresztező utcákban közlekedők ugyanis nem számítanak a kerékpárosokra! 
Buszsávban 
Gyalogúton 
Gyalogos zónában 
Amennyiben egyéb tábla ezt nem engedélyezi, akkor gyalogos zónában tilos kerékpározni. Ha 
a kiegészítő tábla csak bizonyos időszakokban tiltja a behajtást, akkor a többi időszakban leg-
feljebb 10 km/h sebességgel szabad kerékpározni. A kerékpárt tolni természetesen bárhol sza-
bad a forgalom akadályozása nélkül. 
Járdán 
Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gyerek, mivel főútvona-
lon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebesség-
gel. 
Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni (legfeljebb 10 km/h-val), ha az út-
test kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (például földút). A hivatalos értelmezés szerint az, 
hogy az útesten nagy a járműforgalom, vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpáros közlekedést, 
még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni. 
A KRESZ jó okkal tiltja a járdán való kerékpározást: a járda a gyalogosoké. A gyalogosok 
mozgása (főıleg a gyerekeké és időseké) gyakran kiszámíthatatlan, így veszélyhelyzetek soka-
sága adódik. Emellett a kapualjakból kihajtó autósok nem számítanak a járdán nagy sebes-
séggel közlekedő biciklisre. A mellékutcák keresztezése szintén veszélyes a járdáról lehajtva 
ugyanezen okból. 
Külföldi tanulmányok szerint a járdán biciklizni 2-3-szor veszélyesebb, mint az úttesten. 
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Elsőbbségi szabályok: 
 
Az elsőbbségi szabályok határozzák meg, hogy a kereszteződésben ki mehet, és kinek kell 
megállnia (azaz elsőbbséget adnia). Mivel (kerékpárút hiányában) kerékpárral szabályosan az 
úttesten lehet közlekedni, ezek a szabályok a kerékpárosokra is vonatkoznak. Azért is érde-
mes ismerni őket, mert az autósok ezek szerint a szabályok szerint közlekednek. A kereszte-
ződésen való áthaladást az alábbiak szabályozzák, rangsorban: 
 
1. A gyalogosok elsőbbsége a kanyarodó járművekkel szemben, illetve a zebrán. 
2. Rendőr. 
3. Forgalmi lámpa. 
4. Elsőbbségadást szabályozó táblák. 
5. Jobbkéz-szabály. 
A számozás rangsort is jelent, tehát a rendőr felülbírálhatja a lámpa jelzését, de a zebrán hala-
dó gyalogosoknak még akkor is meg kell adni az elsőbbséget, ha a rendőr egyébként szabad 
utat adott. 
 
1. A gyalogosok elsőbbsége a kanyarodó járművekkel szemben, illetve a zebrán 
A kanyarodó járműveknek elsőbbséget kell adniuk azoknak a gyalogosoknak (valamint ke-
rékpárúton vagy gyalogos- és kerékpárúton haladó bicikliseknek), akik keresztezik az utat, 
amelyre éppen kanyarodik a jármű.  
 
Vigyázat: A kanyarodó járművezetők gyakran nem figyelnek a párhuzamos kerékpárúton köz-
lekedő biciklisekre. Minden ilyen kereszteződésben készüljünk fel a megállásra! 
 
A zebrán áthaladó gyalogosoknak (ha már a zebrán haladnak) elsőbbségük van minden jár-
művel szemben. A gyalogosokat még csak zavarni sem szabad az átkelésük során. Ha többsá-
vos úton az egyik sávban valaki már megállt a zebra előtt, akkor a többi sávban is meg kell 
állni! A zebrára lépés előtt természetesen a gyalogosnak meg kell győződnie arról, hogy biz-
tonságosan átkelhet az úttesten. Ha kerékpárral a zebrát keresztezzük, akkor ugyanúgy meg 
kell adnunk a gyalogosoknak az elsőbbséget, mint ha autót vezetnénk! 
Megjegyzés: zebrán az elsőbbség csak a gyalogosokra vonatkozik. A bicikli-
sekre csak akkor, ha a zebránál leszállnak és tolják a biciklit. Az autósok 
ugyanis csak gyalogosokra számítanak, száguldozó biciklisekre nem 
 
Kanyarodási szabályok: 
 
Irányjelzés 
A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell minden irányváltoztatási 
szándékát, mégpedig balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva jobb kézzel. Az irányjelzést az 
irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban és időben kell megkezdeni, a kanyarodás során 
azonban már nem szükséges jelezni. A következő manőverek előtt kell jelezni: 
• Kanyarodás. 
• Sávváltás. 
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• Kikerülés. 
• Sávon belül balra húzódás. 
• Megállás. 
 
 
Az irányjelzés a közlekedés többi résztvevője számára jelzi a szándékainkat, így felkészülhet-
nek a manővereinkre, tehát végsőı soron a saját biztonságunkat növeljük ezzel. 

             
Saját testi épségünk és biztonságunk érdekében 

 
Látszódj, hogy lássanak! Ne feledkezzünk meg a kerékpár köte-
lező tartozékairól. 
 A lámpa nem divat és nem is ciki. A lámpák, fényvisszaverők, 
prizmák, fényvisszaverő felületekkel ellátott ruházat a biztonságot 
szolgálják, így a többi közlekedő jobban lát, hamarabb észrevesz, 
ami a közlekedés biztonságát növeli.  
 

 
Saját biztonságunk mellett fontos, hogy kerékpárunk, vagyontárgyaink is biztonságban 
legyenek.  
 

Vagyonvédelmi eszközök: 
 

Sajnos, sokan nem fektetnek elég nagy hangsúlyt a zárakra, pedig a bringás egyik legfonto-
sabb felszereléséről van szó. Lássunk némi áttekintést az elterjedt zártípusokról: 

 
Spirálzár: nevét az alakjáról kapta, spirálisan fel van tekerve. 
Általában drótsodronyból készül, és műanyaggal vagy gumival van  
bevonva.  
 

 
Kábelzár: a spirálnál egy fokkal erősebb, vastagabb, de többsége 
ennek is drótsodronyból készül.  Megtévesztő lehet némelyiknél a 
vastagság, bizonyos típusoknál a drótsodrony köré alumíni-
umgömböket szerelnek, hogy könnyebb legyen összetekerni, 
szállítani. Ezek azonban könnyedén elpattinthatók, fűrészelhetők.  
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Lánc-lakat kombinációk: Ez a legelterjedtebb a motorosok köré-
ben is, ahol a kerékpárnál jóval nagyobb értéket kell védeni. Kétféle 
változat létezik, egyik az integrált záras, a másiknál külön kell fel-
tenni a lakatot a láncra. Utóbbi előnye, hogy a lakat bármikor kicse-
rélhető. Mivel a lánc rész nagyon erős, ezért itt a zárra kell nagyobb 
figyelmet fordítani, mert onnan “várható” inkább próbálkozás a 

feltörésre. Hátránya, hogy súlyra igencsak nehéz, ezért a hordozás körülményes lehet. A 
rövidebb típusokat fel lehet tekerni a nyeregcsőre és úgy szállítani. 
 

U-lakat: Fűrészelni gyakorlatilag lehetetlen, és a zár részhez is elég 
körülményes hozzáférni, mivel bele van építve az “átfogó” részbe. A 
súlya is elfogadható és a legtöbb típushoz adnak rögzítőalkatrészt, 
amivel a vázra lehet szerelni. Legnagyobb hátránya, hogy kevés he-
lyen használható, mert kicsi objektumot képes csak átfogni. Másik, 
hosszabb zárral együtt érdemes használni. 

 
Abus Bordo: egy újfajta lakatolási módszer. A zár kicsi, könnyen 
szállítható és nagyon merev. A szegecsek is kellően merevek, mérete 
miatt pedig könnyedén használhatjuk olyan helyeken is, ahol az U-
lakattal problémás lenne a lakatolás. Számzáras kivitelben is 
beszerezhető.  
 
Zárak: 
 

Körkulcsos zár: a legegyszerűbben feltörhető zárak közé tartozik.  
  
Hagyományos kulcsos zár: ma már 
nagyon kevés bringazáron használják 

könnyű feltörhetősége és sokszorosíthatósága miatt. 
“Lapkulcsos” zár: ez a legelterjedtebb, és egyben 

legbiztonságosabb megoldás. A zár csak a pontosan belepasszoló 
kulccsal nyílik, ezeket már nem lehet tollal kinyitni. 
 
Számzár: klasszikus megoldás, amikor a 

lakat csak a saját kódjával nyílik.  
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Alapszabályok 
Egyértelmű dolgok következnek, amiről mindenki hallott, mindenki tudja, ennek ellenére ke-
vesen tartják be. 

• Soha ne hagyd felügyelet nélkül a bringádat még egy pillanatra sem lezárás nélkül! A 
legtöbb lopás a “beugrok a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következmé-
nye.  

• Használj két (minőségi) zárat!  
• Jól látható, forgalmas helyen horgonyozz, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalomnak 

legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!  
• Órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami mozdítható a bringán, vigyél magaddal! 

Ezek a dolgok is értékek, tehát vigyázz rájuk!  
• Ne lakatolj mindig ugyanazon a helyen, mert kifigyelhetik és máris megvan az idő a 

támadásra!  
• Ne tárold a bringádat (még zárral sem) lépcsőházak folyosóján, pincéjében!  A lezárt 

folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak.  
• A zárat mindig vidd magaddal! Soha ne hagyd ott azzal az indokkal, hogy másnap ne 

kelljen cipelni! 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


