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„Pusztán hatan – hat megye rendőrségi össze-
fogása az alföldi időskorúak biztonságáért.”

Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők fi-
gyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, 
próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a meg-
változott körülményekhez, az esetleges ködös, esős,
havas időjáráshoz. Nagyobb követési távolság tar-
tásával kivédhetőek az erre az időszakra leginkább 
jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előre-
látóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos bale-
seteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is
váltotta  ki.
Egyre többször hallhatjuk a „látni és látszani” szó-
kapcsolatot. Lakott területen kívül éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok esetén – mind a kerékpáro-
soknak, mind a gyalogosoknak – fényvisszaverő ru-
házatot kell viselni.  A fényvisszaverő anyagok és 
prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik 
a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy prizmát 
már 100 - 200 méterről észre lehet venni.

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete 
mellett hozzátartozik a kellő körültekintés, a kerék-
pározási gyakorlat, és a járművek megfelelő fel-
szerelése, műszaki állapota. Az alapvető szabályok és 
tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a ba-
lesetek  kockázata.



Elindulás előtt ellenőrizni kell a kerékpár alábbi felszere-
léseit: kormányberendezés; első és hátsó fék (megállás); 
csengő (hangjelzés); elöl fehér vagy kadmiumsárga lám-
pa; hátul piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő 
prizma; az első keréken sárga küllőprizma; láthatósági 
mellény (látni és látszani elv). 
További tudnivalók kerékpárosok részére:
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontat-
 mányt  kapcsolni  a  kerékpár-utánfutó  kivételével.
• Tilos  kerékpáron  ülve  állatot  vezetni.
• Tilos  a  kerékpárt  más  járművel  vontatni.
• Tilos  elengedett  kormánnyal  kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a
 kormányzást  nem  akadályozza.
• Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá
 ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek fő-
 útvonalon  nem  kerékpározhat.
• 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!
• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy 
 szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
 utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű ke-
 rékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a 
 kerékpárt nem hajtó utast. Utast tehát csak az erre a 
 célra kialakított pótülésen szabad szállítani kétkerekű 
 kerékpáron. Ha több ilyen ülés van, akkor akár több 
 gyereket is magunkkal vihetünk.
• Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h 
 sebességgel szabad közlekedni. Lakott területen kívül 
 sisakban 50 km/h a megengedett legnagyobb sebes-
 ség, de csak ha utast nem szállítunk, sisak nélkül 
 pedig 40 km/h (40 km/h felett tehát kötelező a sisak). 
 Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton
 20 km/h a megengedett maximális sebesség.
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