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Magyarországon minden egyes évben kb. 600-an 

halnak meg közúti balesetben, ám ez nem vált ki 

semmilyen társadalmi reakciót 



 

 

 

Hányan halnak meg évente közúti balesetben  

1 millió lakosra vetítve? 



• Elfogadóbb közlekedési kultúrát 

• Több rendszeres kerékpárhasználó 

• Nagyobb biztonságot mindenki számára 

• Kevesebb hibázást a közlekedésben 

 

A nemzetközi gyakorlatban nem ritka, hogy a kerékpáros 

közlekedést érintő módosítások csomagban történnek. 

 

 

Mit várunk javaslatainktól? 

Milyenek a véletlenek? 

A közúti balesetek szempontjából legbiztonságosabb országokban 

• általában sokkal nagyobb a kerékpáros közlekedés részaránya 

• más elvek alapján tervezik a kerékpáros infrastruktúrát 

• egészen mások a kerékpáros közlekedés szabályai, mint nálunk 

 



A) A KRESZ „csak” viselkedési kódex 

 
 

 

 

 

 

B) Nemzetközi beágyazódás 

 

Premisszáink 

EMBER          JÁRMŰ     KÖRNYEZET 



Alapvetéseink 

„A szabálykövető közlekedési magatartás elősegítésének  

alapfeltétele az életszerű, betartható szabályok megalkotása,  

másrészt a rendszeres ismeretterjesztés a közlekedési szereplők  

irányába.” - NKS - OKKHT 
 



Eredmények 



Általános figyelemfelhívás a 

gyengébb, védtelen közlekedőkre a 
Bécsi egyezménynek megfelelően 
 

„A járművezetőknek különös figyelmet kell 

fordítani a legvédtelenebb úthasználókra, 

úgymint a gyalogosokra, kerékpárosokra és 

főleg a gyerekekre, az idős és 

mozgáskorlátozott személyekre.” 

 



Kötelezően tartandó előzési oldaltávolság 
bevezetése 
 



A mindig kötelező kerékpárút-használat 

felülvizsgálata 



 



Kerékpáros utca fogalmának bevezetése 



Bolyban és egymás mellett haladás 

• Egymás mellett haladás lehetőségének 
biztosítása csökkentett sebességű 
övezetekben 

• Bolyban haladó, edzést végző kerékpározókra 
vonatkozó szabály bevezetése 



 



Kerékpár fogalmának és az 54. § -ban 

foglaltak újragondolása 



 





Kerékpáros közvetett kapcsolat 

használati módjának pontosítása 

 

 

 

 



Előretolt kerékpáros felállóhely 
 



Önálló kerékpárosjelző alkalmazásának 

kiterjesztése 

 



• További új elemek bevezetése 

• Sebesség 

• Apróbb szöveges módosítások 

 

 

 



Egyéb, kiegészítő javaslatok 

• Kerékpárosbarát gépjárművezető képzés 

bevezetése 

• KRESZ oktatás iskolákban 

• A forgalomban való részvétel változatlan 

feltételekkel 

• Kapcsolódó egyéb jogszabályok 

felülvizsgálata 



Kifejtést igénylő javaslataink 



KRESZ 2017 



1968 – 1980 – 1993 – 2009  
 

„3. A járművezetőknek különös figyelmet kell fordítani a 
legvédtelenebb úthasználókra, úgymint a gyalogosokra, 
kerékpárosokra és főleg a gyerekekre, az idős és 
mozgáskorlátozott személyekre. 
 

4. A járművezetőknek vigyázniuk kell arra, hogy járműveik ne zavarják a közúton 
közlekedőket vagy az ennek szélein elhelyezkedő ingatlanokon lévőket, például 
olyan fölösleges zaj, por vagy füst előidézésével, ami elkerülhető. 

 

5. A biztonsági öv használata kötelező a gépjárművek vezetőire és utasaira, akik 
ezzel felszerelt üléseken foglalnak helyet, kivéve ahol a nemzeti jogszabályok 
kivételeket engednek meg.” 

1. javaslat: gondoljunk a védtelenekre! 



Szempontok: 

a) Logikusabb sorrendiség 

b) Aktualizálás, a megváltozott forgalmi igényekhez igazítás 

c) Tanítson a KRESZ a biztonságos közlekedésre 

 

Sarokkövek: 

a) A kerékpáros közlekedés helyének életszerűbb, a közlekedők számára 
érthető meghatározása 

b) Kötelezően használandó és választható kerékpárutak, gyalog- és 
kerékpárutak fogalmának és jelzéseinek bevezetése 

c) Lakott területen az irányhelyes vezetés elvének bevezetése 

d) Jobbra tartás mértékének magyarázata 

e) Kötelező kerékpárút síkossága esetén használata alól felmentés, ha a 
párhuzamos út síktalanítva van 

f) Járdázás, gyermekek/öregek/betegek közlekedésének pontosítása 

g) Egymás mellett haladás szabályozása 

2. javaslat: az 54. § újragondolása 



Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) 

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. 

 

Úthálózat hossza 200 000 km,  

dedikált kerékpárforgalmi létesítmények hossza 3 500 km 

 

A kerékpár jármű, ezért – ahol külön kerékpárforgalmi létesítmény nincs, vagy ahol van, 

de használata nem kötelező – kerékpárral az úttesten kell, illetve lehet közlekedni. 

… 

Ahol ilyen van, kétkerekű kerékpárral a kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, 

kerékpározásra is megnyitott autóbusz forgalmi sáv, továbbá lakott területen kívül a 

kerékpárút, gyalog- és kerékpárút használata mindig kötelező. 

… 

Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, kerékpárút, 

gyalog- és kerékpárút nincs, de van burkolt útpadka, ott kerékpárral azon kell egymás 

után egy sorban közlekedni. 

 

Miért kérjük? (kerékpáros helye) 



Ő egy tojás 

 

Rá ma Magyarországon 

15 
 

kötelező érvényű előírás 

vonatkozik. 

Miért kérjük? (kötelező/választható) 



Ő pedig egy kerékpárút 

 

Rá ma Magyarországon 

0 
 

kötelező érvényű előírás 

vonatkozik. 

Miért kérjük? (kötelező/választható) 











Miért kérjük? 

(kötelező/választható) 
1. Magyarországnak nincs ilyet 

előíró nemzetközi kötelezettsége. 

2. Kerékpárútjaink sokfelé 

balesetveszélyesek. Konfliktusok 

gyalogosokkal, veszélyes 

kereszteződések. 

3. Más is látja, hogy baj van: ÁSZ, 

NFÜ jelentések, NKE doktori 

értekezés. 

4. Mert erre megy a világ: 

nemzetközi tapasztalatok. 

 

 

 

 



Bécs: 

az első felszabadított utca az Operngasse volt. 

 

Kerékpáros forgalom fejlődése 2010-2015 között: 

a bécsi számlálóhelyeken            26-42% 

az Operngassén                                 68% 

 
 







Miért kérjük? 

(irányhelyesség) 





Mi a biztonságosabb? 

1. ha a kerékpáros a jeges kerékpárútról kicsúszik egy autó elé, vagy 

2. ha a kerékpáros a letisztított úttesten jogszabály alapján, 

kiszámíthatóan halad. 

(Ugyanez vonatkozik a ráparkolásra is.) 

 

Megkérdeztük a Miskolcon kerékpározókat, a válaszok megoszlása: 

 

Miért kérjük? (síkos kerékpárút) 

 

Ha a KRESZ megengedné, hogy 

havas, jeges kerékpárút esetén a 

vele párhuzamos, letisztított 

úttesten haladhass kerékpároddal, 

élnél-e a lehetőséggel? 

 

13,51% 

86,49% 
Nem

Igen



Hogyan reagáltak a sofőrök, amikor a takarítatlan kerékpárút helyett az úttesten tekertél? 

29,73% 

43,24% 

27,03% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Mindig az úttesten tekert

Igénybe vette az úttestet is

Sosem ment ki az úttestre

Amikor a bringaút használhatatlan volt, helyette hol közlekedtél? 

10,81% 

2,70% 

29,73% 

56,76% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nem válaszolt

Senki sem volt megértő, előzékeny.

Többségük nem volt megértő, előzékeny.

Többségük megértő, előzékeny volt.



1. Legyen  félreérthetetlen, és  az élethez igazodó a szabályozás. 

2. Ne a biztonság látszatát, hanem a valódi biztonságot szolgálja. 

3. Illeszkedjen jobban a nemzetközi gyakorlathoz. 

4. Feleljen meg a legvédtelenebb csoportok testi, szellemi, pszichikai 
adottságainak. 

 

Amit javaslunk: 

 legyen pontosan definiálva, mikor alkalmatlan az úttest 
kerékpárközlekedésre, 

 a gyerekekre vonatkozó szabályozás vegye figyelembe az életkori 
sajátosságokat, 

 idősek, fogyatékkal élők használhassák a járdát, 

 a járdák összeköttetéseire vonatkozó szabályok legyenek 
gyakorlatiasak, biztonságosak, és igazodjanak a folyójárdára vonatkozó 
szabályokhoz, 

 a járdán kerékpárral közlekedés természetesen csak a gyalogosokra 
való legnagyobb figyelemmel lehetséges. 

 

 

 

 

 

Miért kérjük? (járdázás és legvédtelenebbek) 



Kerékpárral az úttesten egyesével egymás mögött kell közlekedni, egymás 

mellett haladni csak főútvonalként meg nem jelölt úton és csak akkor szabad, 

ha ezzel a kerékpározók nem akadályozzák más járművek közlekedését. 

 

 Két kerékpáros elfér egy forgalmi sávban. 

 Bécsi egyezménnyel nem állna ellentétben. 

 

Az úttesten a kerékpárral jobbra tartva, de a mindenkori útviszonyoknak 

megfelelően, az út szegélyétől olyan távolságra kell közlekedni, hogy az 

esetleges úthibákat a kerékpáros hirtelen balra kormányzás nélkül is korrigálni 

tudja. 

 

 Bécsi egyezménnyel nem állna ellentétben. 

 Nem jelent már szabályváltozást, de elmagyarázza a szabály értelmét a 

közlekedőknek. 

 

Miért kérjük? 

(jobbra tartás, egymás mellett haladás) 



 



Konkrét minimum-értékek előírása a KRESZ 34. § (1) d) 

alpontjához 

 az elsodrásos balesetek száma nagy 

 a gépjárművezetőknek viszonylag kevés tapasztalatuk van a 

kerékpárosok előzéséről 

 a segítségként előírható két érték: 1 m, illetve 1,5 m 

 

Mitől függjön a két érték? 

 az előzés helyétől (lakott területen/lakott területen kívül)? 

 az előző gépjármű sebességétől, tulajdonságaitól? 

3. javaslat: nagyobb biztonság előzésnél 





A körpályán az egy nyomon haladó járművek felmentése a jobbra tartás 

kötelezettsége alól 

4. javaslat: 

nagyobb biztonság körforgalomban 

A három veszélyforrás miatt: 

 

1. A körforgalomba behajtó autó + 

tőle jobbra mozgó kerékpáros. 

2. A körforgalomba belépő gépkocsik 

nem adják meg az elsőbbséget a 

bent lévő, a körpálya jobb szélén 

haladó kerékpárnak. 

3. A körforgalomból kilépni készülő 

gépkocsi megelőzi és leszorítja a 

körpálya szélén – esetleg éppen 

holttérben – haladó kerékpárt. 

 





Jellemzői 

 Egyre terjed (Fahrradstraße, bicycle boulevard, neighborhood bikeway, fietsstraat 

Velostrasse). 

 Lakókörnyezetben fekvő, vagy üzletek által dominált utcák lehetnek rá alkalmasak. 

 A kerékpárok az úttesten haladnak, és előnyöket élveznek a gépjárművekkel szemben. 

Jellemző a tempó 30. 

 Országonként változó részletszabályok. 

 Az átmenő gépjárműforgalom tiltott, a célforgalmat általában beengedik. 

 Kerékpárosok egymás mellett haladhatnak. 

 

Müncheni tapasztalatok 

 Németországban már mintegy 260 kerékpáros utca van, ebből 60 Münchenben. 

 A gépkocsivezetők figyelmesebbek a kerékpárosokkal  alig van baleset. 

 Nyugodtabbá válik az utcában élők, gyermekek, öregek élete. 

 Hatására jelentősen nő a kerékpárforgalom. 

 

5. javaslat: kerékpáros utca bevezetése 



Mit javaslunk: 

„A kerékpáros karral adott irányjelzése szabályos akkor is, ha a kellő időben 

megkezdett jelzésadását – a bekanyarodás biztonságos végrehajtása érdekében 

– a művelet tényleges megkezdésekor abbahagyja.” 

 

Miért kérjük? 

 Ugyanezt tartalmazza a korábbi, Hack Emil által szerkesztett KRESZ 

értelmező kiadvány, igaz, motorkerékpárosokra vonatkozóan. 

 Ma már a motorkerékpárokon irányjelző berendezés van, a kerékpárokon 

azonban nincs. 

 A kerékpározók száma folyamatosan nő, közülük sok a tapasztalatlan, 

számukra nagy könnyebbség lenne a módosítás. 

 Példa a nemzetközi gyakorlatból: Svájc, VRV, 28. cikkely. 

 

6. javaslat: könnyebb irányjelzés 



Köszönjük a figyelmet! 

KRESZ 2017 

Halász Áron 
elnökhelyettes 
Magyar Kerékpárosklub 
 
halasz.aron@kerekparosklub.hu 
+36 20 526 7794 

Kunhalmi Zoltán 
elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 
 
elnok@kerekparosmiskolc.hu 
+ 36 30 951 6717 
 


