Itt a tavasz, itt vannak a kerékpárosok!

Itt a tavasz, a jó idő, egyre többet lehet a szabadban tartózkodni.
Elő a bicajokkal! Emellett húsvéti ajándéknak is csodálatos a kerékpár, de a kötelező felszerelések beszerzéséről se feledkezzünk meg!
Hasznos ajándék lehet a kerékpáros védő- és láthatóságot szolgáló
felszerelések mellett a fejvédő sisak.
Legyünk partnerek, működjünk együtt! A közlekedés nem harc.
A közlekedők, akár gyalogosan, akár kerékpárral, akár más járművet
használva egymás partnerei. Közös érdekük és feladatuk, hogy egymást kölcsönösen segítsék, közlekedésüket ne veszélyeztessék, indokolatlanul ne akadályozzák vagy nehezítsék.
Fontos és hasznos, ha egyre többen közlekednek kerékpárral. Azért is, mert így a többi
közlekedő egyre inkább észreveszi és elfogadja őket.
Ne feledd, a kerékpár jármű! A kerékpáros is a
közlekedés egyenrangú résztvevője. Jogait és kötelezettségeit a KRESZ szabályozza.
Védd a sérülékeny közlekedőket! A közlekedőknek a sérülékenyebb partner védelmének elvét
kell követniük. Aki autót vezet, fokozottan óvnia
kell a náluk sérülékenyebb kerékpárost és gyalogost. A kerékpárral közlekedőknek pedig a náluk
sérülékenyebb gyalogosokra kell fokozottan figyelnie.
Látszódj, hogy lássanak! A lámpa nem divat és
nem is ciki. A lámpák, fényvisszaverők, prizmák,
fényvisszaverő felületekkel ellátott ruházat a Te
biztonságodat szolgálják, így a többi közlekedő
jobban lát, hamarabb észrevesz, ami a közlekedés
biztonságát növeli.
A járda a gyalogosoké! A kerékpárral közlekedő
csak vendég a járdán, ott a gyalogosan közlekedőket nem veszélyeztetve közlekedhet, de csak
akkor, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre és más biztonságosabb lehetőség
nem biztosított az adott útszakaszon. A gyalogátkelőhely is a gyalogosoké, minden esetben le
kell szállni és úgy kell áttolni a kerékpárt a másik oldalra.
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Tilos a főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni; ez esetben a
gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a főút melletti járdán is szabad közlekedni.
Egyirányú utcákban szabályosan közlekedj! A kerékpáros csak a kiegészítő táblával külön
jelölt egyirányú utcába hajthat be a menetiránnyal ellenkező irányba. Ezekben az utcákban
fokozott óvatossággal és körültekintéssel kell közlekedni.
Tájékozódj! Ha bizonytalan vagy a kerékpározással kapcsolatos kérdésekben, a Magyar
Kerékpárosklub weboldalán (kerekparosklub.hu) és tájékoztató kiadványaiból (KRESZ, HOGYAN KÖZLEKEDJ), valamint az ORFK-OBB honlapjain (baleset-megelozes.eu és a
kreszvaltozas.hu) tájékozódhatsz.
A kerékpár kötelező felszerelései








Biztonságos kormány, valamint első és
hátsó fékberendezés.
Kormányra szerelt csengőhangot adó berendezés.
Az első kerékre szerelt 2 darab
borostyánsárga színű küllőprizma.
Előre fehér vagy kadmium sárga, hátra
piros fényt kibocsátó (legalább 150 méterről észlelhető) lámpa, amely lehet a kerékpároson is (fejlámpa). Villogó fényű is
megengedett.
Előre fehér, hátra piros színű prizma, mely nem lehet háromszög alakú.
Lakott területen kívül 40 km/óránál nagyobb sebességű haladásnál kerékpáros fejvédő
használata kötelező (kerékpárral max. 50 km/óra sebesség a megengedett!).

A láthatósággal kapcsolatos szabályok
Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó személynek (ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését) éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
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.
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