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Alapfogalmak – kételyek*
Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt

legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó

személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására

alkalmas berendezés helyezhető el.”

A kerékpár a KRESZ által definiált Jármű kategóriába tartozik, mint a személygépkocsi, autóbusz, motorkerékpár, stb.

A kerékpár vezetője járművezető!

(idézet a KRESZ-ből)

4. § (1) Járművet az vezethet, aki

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs;

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármű vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(4)5 Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában a járművezető szervezetében szeszesital fogyasztásából 

származó alkohol jelenlétére vonatkozó korlátozást.

A kerékpár vezetőjének nem kell (nincs) vezetői engedély a kerékpár vezetéséhez!

* Pausz Ferenc GRSP * Pausz Ferenc GRSP üügyvezetgyvezetőő igazgatigazgatóó elelőőadadáássáábbóól l áátvett diatvett dia



Lakott terLakott terüületen csak ott leten csak ott 
szabad jszabad jáárdrdáán kern keréékpkpáárral rral 
kköözlekedni, ahol az zlekedni, ahol az úúttest ttest 
kerkeréékpkpááros kros köözlekedzlekedéésre sre 
alkalmatlan, alkalmatlan, éés akkor is s akkor is 
csak a gyalogos forgalom csak a gyalogos forgalom 
zavarzavaráása nsa néélklküül l éés s 
legfeljebb 10 km/legfeljebb 10 km/óóra ra 
sebesssebessééggel. ggel. 

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

(6) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtáblák  alatt elhelyezett kiegészítő táblán 
autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:
a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,

c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal
megegyezően – a kerékpáros is a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.”

1/1975. (II. 5.) KPM1/1975. (II. 5.) KPM--BM egyBM együüttes rendelet:ttes rendelet:

62. 62. §§
(5) Tilos(5) Tilos
b) b) áállati erllati erőővel vont jvel vont jáármrműű bal oldalbal oldaláához hoz éés s 
mmáás js jáármrműűhhööz z áállatotllatot, valamint , valamint áállati erllati erőővel vel 
vont jvont jáármrműű ututáán kettn kettőőnnéél tl tööbb bb áállatot llatot kköötni;tni;

A bikejA bikejööring (kutyring (kutyáás terepkers terepkeréékpkpáározrozáás) viszont nem tilos, s) viszont nem tilos, 
ssőőt a  magyar  canicross versenyzt a  magyar  canicross versenyzőők Eurk Euróópa pa éélvonallvonaláába ba 
tartoznak, ttartoznak, tööbb Eurbb Euróópa bajnok, Eb helyezett pa bajnok, Eb helyezett éés VB s VB 
pontszerzpontszerzőő tartozik ktartozik köözzééjjüük.k.
Legnagyobb hazai egyesLegnagyobb hazai egyesüülete a Magyar Canicross lete a Magyar Canicross 
SportegyesSportegyesüület (MCSE).let (MCSE).

A Kormány 228/2012. (VIII. 23.) Korm. 
rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes 
kormányrendeletek módosításáról

5 § 10 bek.:

A KRESZ 54. § (6) bekezdése helyébe a 

következõ rendelkezés lép:

„(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok között abban az esetben szabad 

közlekedni, ha a kerékpáron

vagy a kerékpároson

a) elõre fehér-, hátrafelé piros színû, folyamatos 

vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverõt 

helyeztek el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros 

fényvisszaverõ mellényt (ruházatot)

visel.”

900 Lumen ! 

Egy 100 

Wattos, 220 

Voltos 

általános 

izzólámpa által 

kibocsátott 

fényáram 1380 

Lumen

3§ (2) A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá
gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a forgalmi okból történő megállást 
is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

“Egymás mellett is 

szabad kerékpározni”

1/1975 (II.%) KPM-BM rendelet 36. § (1)Olyan úttesten, 
amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több 
forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest) - a 
(2)-(4) bekezdésben említett eseteket kivéve - a külső (jobb 
szélső) forgalmi sávban kell közlekedni. 



A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem 
akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.  KRESZ 21 § (13)
A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem 
akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. KRESZ 54 § (10)

A jogszabályi 
inkonzisztenciák 
bizonytalan jogi 

környezetet 
teremtenek

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

25. § E törvénynek

a) a hatósági engedélyre, jelzésre, 

nyilvántartásba vételre és a hatósági 

vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései a 

kerékpárokra, ..

b) a hatósági engedélyre, a hatósági jelzésre és a 

nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezései 

a két- és háromkerekű segédmotoros 

kerékpárokra,

c) az időszakos vizsgálatra vonatkozó

rendelkezései a segédmotoros kerékpárokra,

d) a típusvizsgálatra és típusbizonyítványra 

vonatkozó rendelkezései az egyedileg behozott, 

előállított (összeépített) vagy átalakított 

segédmotoros kerékpárokra, illetőleg a 

forgalomba helyezés előtti vizsgálatra vonatkozó

rendelkezései az egyéb, két- és háromkerekű

segédmotoros kerékpárokra

nem terjednek ki.

*http://planningforreality.org/cyclists-at-fault-in-majority-of-car-vs-bike-collisions-in-california/

A BatthyA Batthyáányi tnyi tééren ren 
ttööbb millibb milliáárd rd 
forintforintéért rt ééppíítetttettéék ki k ki 
a ka küüllöön kern keréékpkpááros ros 
ssáávot  azon vot  azon 
adadóófizetfizetőők k 
ppéénznzéébbőől, akik most l, akik most 
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fféélreugrlreugráálnak a lnak a 
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2 x 1 sávos 
kerékpárút

kerékpáros



1/1975 (II.5.) KPM – BM együttes rendelet a közlekedés 

szabályairól

9 § 4. bek. d) a kör alakú, valamint a nyilat vagy 
kerékpárt mutató folyamatos piros fény a 
továbbhaladás tilalmát jelzi: a c) pontban 
meghatározott helyen meg kell állni; 

TTíímmáár utcai Hr utcai HÉÉVV--felfelüüljljáárróó –– a a 
ttáábla figyelembe nem bla figyelembe nem 
vvéételteléének nek éévtizedes vtizedes 
hagyomhagyomáánya vannya van……

NNééha megjelenik egyha megjelenik egy--egy egy 
rendrendőőr r éés fs féél l óórrááig big bíírsrsáágol, gol, 

majd elmegymajd elmegy

Előremutató rendelkezések világra jötte, a jelenlegi 
szabályozás módosítása szükséges !


