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Bevezetés 

 
Magyarországon a városi közlekedésben a kerékpár egyre fontosabb szerepet játszik – lassan 
követjük ezzel a fejlett világban már több évtizede megindult folyamatokat –, míg a 
kistelepüléseken mindig is fontos volt a kerékpár. Ma különösen a városi kerékpározás fejlesztése 
az ország fontos törekvése, hiszen mind nemzetgazdasági, mind népegészségügyi szempontból 
komoly előnyökkel jár. 
A társadalomban lezajló változásokat, a modal split arányok módosulását a szabályozási környezet 
is igyekszik követni, jó példák erre a KRESZ módosításai, a 2010-ben újonnan kiadott kerékpáros 
ÚME, vagy a 2012-ben megjelent MAUT 25. sz. tervezési útmutató (KLTÚ). 
Mindazonáltal a közlekedésbiztonság további javítása, Magyarország közlekedéspolitikai és 
környezeti fenntarthatósági céljai és a kerékpáros közlekedés tervezésében, megítélésében 
folyamatban lévő szakmai paradigma-váltás indokolják a szabályozási környezet további 
finomítását, amelyben a KRESZ kulcsszerepet játszik. 
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület megalakulása óta egyik legfontosabb feladatának tekinti a 
védtelen közlekedők, de különösen a kerékpárosok biztonságának javítását, közlekedési feltételeik 
jobbá, vonzóbbá tételét. Tevékenységünk kiterjed a kerékpáros forgalom számlálására, az 
infrastruktúra értékelésére, javaslatok kidolgozására, a baleseti helyzet elemzésére, kerékpáros 
ismeretterjesztésre. 
Ennek során folyamatosan tanulmányozzuk a külföldi szakirodalmat és a hazai folyamatokat is, 
gyűjtjük a tapasztalatokat, valamint együtt dolgozunk a Magyar Kerékpárosklubbal. 
 
E szakmai munkánk alapján komplex javaslatcsomagot állítottunk össze a többször módosított 
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban KRESZ), továbbá egyes kapcsolatos, ill. a 
kerékpáros közlekedés szempontjából releváns szabályozások módosítására. 
Javaslataink alapvetően a védtelen közlekedők, ezen belül különösen a kerékpárosok 
biztonságának növelését, emellett a közlekedés (környezeti) fenntarthatóságának javítását 
célozzák. 
Ez a dokumentum – mely a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi 
Iroda számára készült – komplex javaslatcsomagunknak csak a KRESZ módosítására vonatkozó 
legfontosabb elemeit tartalmazza, három csoportban priorizálva (kiemelten fontos, nagyon fontos, 
további), csoporton belül a rendeletben való előfordulás sorrendjében, nagyrészt a kerékpáros 
közlekedésre szűkítve. 
 
Ebben a dokumentumban a talpas betűtípussal szedett szöveg 

 a KRESZ szövege (Times), 
 kapcsolatos jogszabály, útügyi műszaki előírás szövege (Garamond dőlt). 

 ezek félkövér kiemelése újonnan felvételre javasolt szövegrész, 
 ezek áthúzása pedig törlésre javasolt szövegrész. 

 
Ebben a dokumentumban 

 kék szín emeli ki a módosítani javasolt jogszabályhely pontos számát/hivatkozását, 
 bordó színnel jelenik meg a kapcsolatos jogszabályok, más előírások neve. 
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Vezetői összefoglaló 
 
Ebben a dokumentumban az alábbiakban fölsorolt KRESZ-módosításokat kezdeményezzük 
(zárójelben a KRESZ megfelelő paragrafusának száma), minden javaslatot szakmai érveléssel, 
helyenként külföldi példákkal is alátámasztva. 
 
 
1. Kiemelten fontos javaslatok 
 

1. Általános figyelemfelhívás a védtelen közlekedőkre a KRESZ bevezető részében, a Bécsi 
közúti közlekedési egyezménynek megfelelően. (3) 

2. Kerékpárosok közlekedési helyének, lakott területen a kerékpárút-használati 
kötelezettségnek újraszabályozása. (54, 13, 17) 

3. Kerékpárforgalmi terelőutakat jelző táblák felvétele. (17) 
4. Előretolt kerékpáros felállóhely szabályozásának módosítása. (18) 
5. Utat keresztező kerékpárút burkolati jel észlelhetőségének javítása. (18) 
6. Körforgalomban az egy nyomon haladó járművek felmentése a jobbra tartás kötelezettsége 

alól. (25) 
7. Kiegészítés a kerékpáros karral adott irányjelzésének szabályozásához. (29) 
8. Kiegészítés az egyirányú forgalmú útról történő balra kanyarodásra fölkészülés 

szabályához. (31) 
9. Egy nyomon haladó járművek előzésekor betartandó oldaltávolság meghatározása. (34) 
10. Körforgalomban az egy nyomon haladó járművek előzésének tilalma. (34) 
11. A kerékpárosok közlekedésének komplex újraszabályozása, a változó követelményekhez, a 

közlekedésbiztonság igényeihez és a nemzetközi gyakorlathoz igazítása. (54) 
 
 
2. Nagyon fontos javaslatok 
 

1. Út melletti kerékpárutakon, gyalog- és kerékpárutakon haladók védelme bekanyarodó 
járművekkel szemben. (9) 

2. A Kivéve célforgalom kiegészítő tábla hatálya alól a kerékpár felmentése. (14) 
3. Kerékpáros közvetett kapcsolat táblához tartozó szöveg pontosítása. (17) 
4. Autóbusz forgalmi sávval kapcsolatos szabályok pontosítása. (18) 
5. Nyitott kerékpársáv esetén a kanyarodásra felkészülés pontosítása. (18) 
6. Kerékpárforgalmi létesítmények védelme rágyaloglástól. (21) 
7. Autóbusz forgalmi sávval kapcsolatos szabályok pontosítása. (36) 
8. Kisebb pontosítások, felsorolásokból kimaradt létesítménytípusok, pl. nyitott kerékpársáv 

pótlólagos felvétele. (31, 36) 
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3. További javaslatok 
 

1. Kerékpárosjelző nyitott kerékpársávnál. (9) 
2. Áthaladási elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák kerékpáros kiegészítő tábláinak 

egyértelműsítése. (12) 
3. Kerékpárparkolók jelzésének egységesítése. (17) 
4. Kerékpáros utca bevezetése. (17, 39) 
5. Kerékpárok számára kijelölt terelőút jelzőtábláinak felvétele. (18) 
6. Burkolati jelek színének pontosítása. (18) 
7. Parkoló kerékpárok számának pontosítása. (40) 
8. Kisebb pontosítások, felsorolásokból kimaradt létesítménytípusok, pl. nyitott kerékpársáv 

pótlólagos felvétele. (8, 9, 18) 
 
 
Végül megemlítjük, hogy kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a KRESZ módosítását mielőbb kövesse a 
kapcsolatos jogszabályok és egyes útügyi műszaki előírások – így különösen a 
Forgalomszabályozási műszaki szabályzat (20/1984. KM mell.) – módosítása, összhangba hozása a 
KRESZ új rendelkezéseivel. 
 



 

5 

 

1. Kiemelten fontos javaslatok 
 

A 3. § (1) c) 
alpontja jelenlegi szövegének változatlanul hagyása mellett javasoljuk folytatólagosan felvenni az 
alábbi új mondatot: 
„Minden közlekedő, de különösen a gépjárművezetők, kötelesek fokozott figyelmet fordítani a 

védtelen közlekedők, úgymint a gyalogosok, kerékpárosok, és különösen a gyermekek, az 

idősek, és a ránézésre megállapíthatóan fogyatékkal élők védelmére.” 

 
Indoklás 
Az 1968. évi Bécsi közúti közlekedési egyezmény II. fejezet 7. cikk 3. pontja angolul: „Drivers shall 
show extra care in relation to the most vulnerable road-users, such as pedestrians and cyclists and in particular children, 
elderly persons and the disabled.” 
 

Mivel a védtelen közlekedők védelme a Bécsi egyezmény, továbbá általában véve is 
az Európai Unió közlekedésszabályozásának legalapvetőbb tézise, szükségesnek 
tartjuk beemelését a KRESZ-be. 
 
Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 
hazai kihirdetéséről az 1980. évi 3. törvényerejű rendelet intézkedett. Az Egyezmény 2. fejezet 7. 
cikkének nemzetközi jogi értelemben 1993. szeptember 3-án hatályba lépett alábbi módosítását 
Magyarországon a 2009. évi C. törvény hirdette ki: 
„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.” 

 
A három rendelkezés közül a magyar KRESZ-be eddig csak a gépjárművekben utazók védelmét 
szolgáló került be, a védtelen közlekedőket védő rendelkezést csak korlátozottan és nem 
kitüntetett helyen tartalmazza a KRESZ 43. § (4), azonban a közlekedőket, vagy éppen nem is 
közlekedőket és a természeti környezetet védő rendelkezést egyáltalán nem tartalmazza. 
 
További probléma, hogy bár ez a három rendelkezés ugyan a hatályos magyar joganyag része (a 
2009. évi C. törvény angolul és magyarul is tartalmazza), ám erről gyakorlatilag senki sem tud. 
Hiszen ha valaki rákeres az interneten a Bécsi egyezményre, akkor az 1980. évi 3. tvr.-t fogja 
megtalálni, annak netes jogtárakban fellelhető szövege viszont egyáltalán nem tartalmazza ezeket 
a módosításokat, az átlagemberben föl sem merül, hogy egy 2009-es törvényt kellene keresnie. 
Emiatt ezek a kiemelkedően fontos alapelvek, rendelkezések nemhogy az átlagos közlekedő, de 
még a szakemberek többsége előtt sem ismertek, így aztán nem is várható betartásuk a 
mindennapokban. 
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13. § (1) e) 
„Kerékpárút” helyett „Kötelezően használandó kerékpárút” (26. ábra) a tábla  

– lakott területen azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok az úttesttől a menetirány 

szerint jobbra eső kerékpárúton kötelesek közlekedni.  

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső kerékpárúton közlekedni 

alapesetben tilos. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán nincs külön kerékpáros 

létesítmény, kerékpárral ebben az irányban alapesetben az úttesten kell közlekedni. 

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső kerékpárúton közlekedni 

akkor kötelező, ha a Kötelezően használandó kerékpárút jelzőtábla alatt a 26/1 ábra 
szerinti kiegészítő táblát is elhelyezték. Ilyenkor a kiegészítő táblát az ellenkező 

irányból is elhelyezik azért, hogy az onnan érkező kerékpárosok számítsanak az 

ellenkező irányú kerékpáros forgalomra. 

– lakott területen kívül azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok a kerékpárúton kötelesek 

közlekedni. 

– A kerékpárútra – annak átvezetéseit és a kapubejárókat kivéve – más járművel 

ráhajtani, ott haladni, megállni, várakozni tilos, kivéve a segédmotoros rokkantkocsit 

és a gépi meghajtású kerekesszéket. Kétkerekű segédmotoros kerékpárral a 

kerékpárúton csak lakott területen kívül szabad közlekedni.” 

 
13. § (1) f) 
„Kerékpárút vége” helyett „Kötelezően használandó kerékpárút vége” 

 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

26 26/a 26/1 26/1/a 

ÚME 
kód 

D-023 D-024 D-023 + H-165 D-024+ H-165 

 
13. § (1) i) 
„Gyalog- és kerékpárút” helyett „Kötelezően használandó gyalog- és kerékpárút” (26/d, 26/e. 

ábra) a tábla  

– lakott területen azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok az úttesttől a menetirány 

szerint jobbra eső gyalog- és kerékpárúton kötelesek közlekedni, ha a kerékpáros 

felületet a jelzőtáblán függőleges vonallal jelölve és burkolati jellel, eltérő színű vagy 

anyagú burkolattal, vagy szintkülönbséggel elválasztották a gyalogos felülettől, akkor 

azon, elválasztás hiányában pedig – ha a burkolatra festett kerékpárjelképek nem 

jelzik másképp – a jobbra tartás általános szabálya szerint. 
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Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső gyalog- és kerékpárúton 

kerékpárral hajtva közlekedni alapesetben tilos. Ha az úttest menetirány szerinti jobb 

oldalán nincs külön kerékpáros létesítmény, kerékpárral ebben az irányban 

alapesetben az úttesten kell közlekedni. 

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső gyalog- és kerékpárúton 

közlekedni akkor kötelező, ha a Kötelezően használandó gyalog- és kerékpárút 

jelzőtábla alatt a 26/d/1, 26/e/1 ábra szerinti kiegészítő táblát is elhelyezték. Ilyenkor a 

kiegészítő táblát az ellenkező irányból is elhelyezik azért, hogy az onnan érkezők 

számítsanak az ellenkező irányú kerékpáros forgalomra. 

– lakott területen kívül azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok a gyalog- és kerékpárúton 

kötelesek közlekedni. 

– A gyalog- és kerékpárútra – annak átvezetéseit és a kapubejárókat kivéve – más 

járművel ráhajtani, ott haladni, megállni, várakozni tilos, kivéve a segédmotoros 

rokkantkocsit és a gépi meghajtású kerekesszéket. Kétkerekű segédmotoros 

kerékpárral a gyalog- és kerékpárúton akkor szabad közlekedni, ha annak 

közlekedését az úttesten jelzőtáblával megtiltották. 

 

A gyalogosok és a kerékpárosok a kötelezően használandó gyalog- és kerékpárúton egymás 

közlekedését nem akadályozhatják. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúton a 

gyalogosoknak – ha a burkolatra festett kerékpárjelképek nem jelzik másképp – a 

menetirányuk szerinti bal oldalon kell haladniuk. 

Elválasztott gyalog- és kerékpárúton az elválasztó jelölés járművel csak bekanyarodás, előzés, 

kikerülés vagy veszélyelhárítás céljából és csak a többi közlekedő veszélyeztetése vagy 

akadályozása nélkül léphető át.” 

 
13. § (1) j) 
„Gyalog- és kerékpárút vége” helyett „Kötelezően használandó gyalog- és kerékpárút vége” 

 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

26/d 26/f 26/d/1 26/f/1 

ÚME 
kód 

D-027 D-028 D-027 + H-165 D-028+ H-165 
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Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

26/e 26/g 26/e/1 26/g/1 

ÚME 
kód 

D-031 D-032 D-031 + H-165 D-032 + H-165 

 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

26/e 26/g 26/e/1 26/g/1 

ÚME 
kód 

D-029 D-030 D-029 + H-165 D-030+ H-165 

 
 
Indoklás 
A jelzőtáblák jelentésének módosítása az 54. §-hoz benyújtott módosító javaslat megvalósításához 
szükséges. 
 
Kapcsolatos módosítások 
Lásd az 54. §-nál fölsoroltakat. 
 

13. § (2) 
A kerékpáros közlekedés szabályozásának egységes kezelése, a kötelezően használandó 
kerékpárforgalmi létesítmények használata alóli felmentések egy helyen történő megjelenítése 
érdekében javasoljuk a bekezdés utolsó mondatának áthelyezését az 54. §. javasolt új (5) bekezdés 
c) alpontjába. 
 
Kapcsolatos módosítás 
54. § (5) 
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A 17. § (1) g/4 és g/5 pontja, továbbá a 117/d, 117/e, 117/f ábrák 
helyett az alábbiak felvételét javasoljuk: 
 
új g/4 pont 
 
„Választható kerékpárút (117/d) 

– lakott területen azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok az úttesten, továbbá az úttesttől 

a menetirány szerint jobbra eső kerékpárúton egyaránt közlekedhetnek. 

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső kerékpárúton közlekedni 

alapesetben tilos. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán nincs külön kerékpáros 

létesítmény, kerékpárral ebben az irányban alapesetben az úttesten kell közlekedni. 

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső választható kerékpárúton 

közlekedni akkor szabad, ha a Választható kerékpárút jelzőtábla alatt a (117/d/4) ábra 

szerinti kiegészítő táblát is elhelyezték. Ilyenkor a kiegészítő táblát az ellenkező 

irányból is elhelyezik azért, hogy az onnan érkező kerékpárosok számítsanak az 

ellenkező irányú kerékpáros forgalomra. 

 

Választható kerékpárút vége (117/d/1)” 

 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

117/d 117/d/1 117/d/4 - 

ÚME 
kód 

E-081 E-082 E-081 + H-165 E-082 + H-165 

 
„Választható gyalog- és kerékpárút (117/d/2, 117/d/5) 

– lakott területen azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok az úttesten, továbbá az úttesttől 

a menetirány szerint jobbra eső gyalog- és kerékpárúton egyaránt közlekedhetnek. A 

gyalog- és kerékpárúton, ha a kerékpáros felületet a jelzőtáblán függőleges vonallal 

jelölve (117/d/5 ábra) és burkolati jellel, eltérő színű vagy anyagú burkolattal, vagy 

szintkülönbséggel elválasztották a gyalogos felülettől, akkor azon, elválasztás 

hiányában pedig – ha a burkolatra festett kerékpárjelképek nem jelzik másképp – a 

jobbra tartás általános szabálya szerint. 

Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső gyalog- és kerékpárúton 

kerékpárral hajtva közlekedni alapesetben tilos. Ha az úttest menetirány szerinti jobb 

oldalán nincs külön kerékpáros létesítmény, kerékpárral ebben az irányban 

alapesetben az úttesten kell közlekedni. 
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Lakott területen az úttesttől a menetirány szerint balra eső választható gyalog- és 

kerékpárúton közlekedni akkor szabad, ha a Választható gyalog- és kerékpárút 

jelzőtábla alatt a 117/d/6, 117/d/7 ábra szerinti kiegészítő táblát is elhelyezték. Ilyenkor 

a kiegészítő táblát az ellenkező irányból is elhelyezik azért, hogy az onnan érkezők 

számítsanak az ellenkező irányú kerékpáros forgalomra. 

 

Választható gyalog- és kerékpárút vége (117/d/3, 117/d/8)” 

 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

117/d/2 117/d/3 117/d/6 - 

ÚME 
kód 

E-083 E-084 E-083 + H-165 E-084 + H-165 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

117/d/5 117/d/8 117/d/7 - 

ÚME 
kód 

E-085 E-086 E-085 + H-165 E-086 + H-165 

Tábla 
képe 

  

  

KRESZ 
ábra 

117/d/5 117/d/8 117/d/7 - 

ÚME 
kód 

E-087 E-088 E-087 + H-165 E-088 + H-165 
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Indoklás 
Az új jelzőtáblák bevezetése az 54. §-hoz benyújtott módosító javaslat megvalósításához 
szükséges. 
Javaslatunk szerint a kötelezően használandó kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat utasítást adó 
(D osztályú, kötelező) jelzőtáblák jelzik, míg a választható kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat E 
osztályú, tehát különleges szabályokat jelző táblák. Ezáltal a közlekedők számára a táblák alakjából 
jól felismerhetően kiderül, hogy a táblával jelzett kerékpárforgalmi létesítmény használata 
kötelező-e. Ez a jelzésmód a legcélszerűbb, konform a Bécsi közúti jelzési egyezménnyel, és 
alkalmazására jól ismertek a külföldi példák, legutóbb az osztrák Straßenverkehrsordnung 2013. 
márciusi módosítása. 
 
Kapcsolatos módosítások 
Lásd az 54. §-nál fölsoroltakat. 
 

A 17. § (1) z) 
alpontja után javasoljuk új táblákat tartalmazó z/1 alpont felvételét. 
„Terelőút kerékpárral közlekedők számára (új 147/a. ábra)” 

„Terelt útirány kerékpárral közlekedők számára (új 147/b. ábra)” 

 
A táblák kivitele megegyezik a hatályos e-UT 03.04.11:2010 sz. útügyi műszaki előírás 21.7. 
pontjában meghatározott, 21.9. a/-b/ (terelőút) és c/ (terelt útirány) ábrájával, ezért annak külön 
bemutatása szükségtelen. 
 
Indoklás 
Létező, szabványos táblák felvétele a KRESZ-be. A táblák pontos jelentését jelenleg a közlekedők 
nem ismerik, mivel az általuk ismert jogszabály nem tartalmazza. 
A kerékpárforgalmi létesítmények hosszának növekedésével, és a kerékpáros közlekedés rohamos 
terjedésével szükségszerűen egyre gyakoribbá fog válni a kerékpárosok terelt útvonalon történő 
közlekedése. Emiatt merül föl az igény a kerékpáros terelő útvonal korrekt forgalomtechnikai 
jelzésére. 
 

A 18. § (1) h/1 
szövegét módosítani javasoljuk. 
Jelenleg hatályos szöveg (a törlendő szavakat áthúzás jelzi): 
„Előretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a 

forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott útkereszteződésben az út jobb szélén kijelölt 

kerékpáros nyomon (158/k. ábra) vagy a kerékpársávon oda érkező és balra bekanyarodó kétkerekű 

kerékpárok a megállás helyét jelölő vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színű útburkolati jellel 

(158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a járművek forgalmát irányító fényjelző készülék piros 

fényjelzésének időtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás általános 

szabályai szerint – a többi jármű elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.” 

Javasolt szöveg: 
„Előretolt kerékpáros felállóhely” (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelző készülékkel 

szabályozott útkereszteződésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon (158/k. ábra), 

kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sávban, nyitott kerékpársávon vagy a 
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kerékpársávon oda érkező kerékpárokkal a megállás helyét jelölő vonalak közötti, kerékpárt mutató 

sárga színű útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a járművek forgalmát irányító 

fényjelző készülék piros fényjelzésének időtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében foglaltak 

és a besorolás általános szabályai szerint – a többi jármű elé besorolva a továbbhaladáshoz 

felkészülni. Az előretolt kerékpáros felállóhelyhez a forgalmi sávban érkező és a jelzőlámpa 

jelzése miatt megálló többi jármű a felállóhelyet szabadon hagyva még akkor is az első 

helyzetjelző vonal előtt köteles megállni, ha nem lát a felállóhelyen kerékpárt. Ilyen esetben a 

járműosztályozó kerékpárosok felülete melletti sávjában a kereszteződéshez közeledve a 

sávon belül lehetőleg balra tartva kell haladni és megállni, biztosítva a kerékpárosok számára 

az előresorolás lehetőségét.” 

 
Indoklás 

1. Azt a tényt, hogy jelzőlámpás csomópontok járműosztályozóiban a kerékpárok többi jármű 
előtti várakozása növeli a biztonságot, és a fenntartható közlekedés előnyben részesítését 
szolgálja, a jogalkotó is elismerte, amikor a 36. § (12) [beiktatta: 289/2009. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 15. § (4)] már 2010. január 1-jétől lehetővé tette, hogy a kerékpárok a 
járműosztályozókban ott is a többi jármű elé soroljanak, ahol nem létesült előretolt 
kerékpáros felállóhely, így tehát az előresorolási lehetőség nincs összefüggésben a balra 
kanyarodással. Az előretolt felállóhely egyik funkciója valóban az, hogy segítse a balra 
kanyarodni szándékozó kerékpárosok besorolását, de ez csak az egyik funkciója. Módosítási 
javaslatunk célja, hogy a kerékpárosok más járművek előtti felállásának összes 
forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági előnye kihasználhatóvá váljék. Itt jegyezzük 
meg, hogy a magyar KRESZ definíció alapján lehetőség van a német vorgezogene Haltelinie 
mintájára csak előrevont, de a gépjármű forgalmi sáv elé nem kiszélesített felállási hely 
kialakítására is, amely bizonyos csomópontok esetén jó megoldás lehet. Ilyenkor eleve 
külön-külön felállási helyük van az egyenesen/jobbra, illetve a balra kanyarodó 
kerékpároknak. 

2. A jogszabály szövegéből eddig hiányzott a nyitott kerékpársáv és a kerékpárosok által is 
használható autóbusz forgalmi sáv, ennek pótlólagos felvételét azért javasoljuk, mert a 
gyakorlatban a kerékpárok ilyen létesítményekről is érkezhetnek a járműosztályozóba. 

3. Az újonnan felvenni javasolt hosszabb szöveg részben utasítás a közlekedők számára, 
részben magyarázza is, hogy a leírt magatartást miért várja el a jogalkotó. A módosítási 
javaslat az előretolt kerékpáros felállóhely gyakorlati használhatóságának megkönnyítését 
célozza. 

 

18. § (1) p/1 
Javasoljuk, hogy az Utat keresztező kerékpárút burkolati jel minden esetben egészüljön ki a 
keresztező forgalmi sávok felől álló sárga színű torzított kerékpárjelképekkel. 
Továbbá ugyanide javasoljuk felvenni: „A burkolati jelet gyalog- és kerékpárutak esetén is 

alkalmazzák. Ahol az utat keresztező kerékpárútnak, gyalog- és kerékpárútnak az úttal 

szemben elsőbbsége van, erre az átvezetés sárga négyzetsorok közötti felületének téglavörös 

színezése is felhívhatja a közlekedők figyelmét.” 
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Indoklás 
A sárga színű négyzetsor burkolati jel észlelhetősége a gyakorlatban sokszor nem jó, ezért 
javasoljuk a kerékpárjelképpel történő kiegészítéssel az észlelhetőséget javítani. (A kerékpárjelkép 
a gyakorlatban a nehézjárművek keréknyomai közé esne, így viszonylag védett lenne.) 
A téglavörös felfestésre vonatkozó előírás nem új, tartalmazza a hatályos e-UT 03.04.11 sz. ÚME 
16.4. pontja, de indokolt, hogy a közlekedők is megismerjék. 
 

25. § 
(2) bekezdés 
A bekezdésbe javasoljuk felvenni az alábbi mondatot: 
„Járművel az úttesten - az előzés és kikerülés esetét kivéve - annak menetirány szerinti jobb oldalán, 

az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. 

Körforgalmú úton az egy nyomon haladó járműveket a jobbra tartás kötelezettsége nem 

terheli. Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint 

lassan haladó járművel - ha az út- és forgalmi viszonyok lehetővé teszik - szorosan az úttest jobb 

széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön 

szabályok (36. §) az irányadók.” 

 
Indoklás 
Javaslatunk a svájci szabályozáson [Verkehrsregelnverordnung (VRV) 741.11] alapul. 
A hivatkozott svájci KRESZ körforgalmakat (Kreisverkehrsplätze) tárgyaló 41b cikkelyének harmadik 
mondata így menti fel a kerékpárosokat: 
„Auf Kreisverkehrsplätzen ohne Fahrstreifen-Unterteilung können Radfahrer vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen.” 

 
A körforgalom sok szempontból előnyös megoldás, azonban az egy nyomon haladó járművek 
számára nem csupán előnyei, de kockázatai is vannak. Ezt ismerték föl a svájciak, és ezen 
kockázatok kiküszöbölésére mentették fel körforgalomban a kerékpárosokat a jobbra tartás alól. 
 
De érdemes-e egyáltalán a kerékpárost a körpályára bevezetni? 
 
A külön kerékpárúton való vezetés hátránya, hogy a körforgalom egyik fontos előnyét, a 
konfliktuspontok számának csökkenését így nem lehet realizálni, mert miközben a gépjárművek 
egymás közti konfliktuspontjai csökkennek a hagyományos kereszteződéshez képest, a 
körforgalmat szegélyező kerékpárút kiépítésével a ki- és behajtó ágak, valamint a köríves 
kerékpárút között rengeteg új konfliktuspontot hozunk létre, hiszen a körforgalom ellenére kis 
kereszteződések módjára kell közlekedni. 
Természetesen számos esetben indokolt és jobb a kerékpárosokat kerékpárúttal átvezetni a 
körforgalmon, de lakott területen, és különösen egysávos körforgalmakban általában 
biztonságosabb a körpályán vezetés, hiszen ebben az esetben a konfliktusmezők száma a 
kerékpárosok – de még a gépjárművezetők – szempontjából is sokkal kevesebb. 
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Körforgalomban a körpályán a kerékpáros (és az egy nyomon haladó járművek vezetői) alapvetően 
háromféle konfliktus-típusnak vannak kitéve: 

1. A körforgalomba behajtó autó ívben mozog jobbra, a vele egy időben, tőle jobbról érkező 
kerékpár viszont a körforgalom ívét levágva mozog, és összeütköznek. 

2. A körforgalomba belépő gépkocsik nem adják meg az elsőbbséget a körpálya jobb szélén 
haladó kerékpárnak, mert figyelmüket a behaladáskor a körpálya középvonala felé 
koncentrálják, a szélen haladó kerékpárost akár észre sem veszik. 

3. A körforgalomból kilépni készülő gépkocsi megelőzi és leszorítja a körpálya szélén – esetleg 
éppen annak holtterében – haladó kerékpárt. 

 
A fölsorolt három konfliktustípus lényegesen 
enyhíthető, ha a kerékpáros (egy nyomon haladó jármű) 
már a körpályára belépése előtt sávközépre tart, majd a 
körpályán végig ott is halad. Ezáltal jelentősen megnő az 
ilyen járművek többi közlekedő általi észlelhetősége, 
ami kizárja a véletlen baleseteket. 
 
Visszatérve Svájcra: az ottani baleset-megelőzési 
szervezet a kerékpáros baleseteket elemző és 
megelőzésük lehetőségeit mintegy 400 oldalas 
tanulmányban vizsgálta (Walter-Cavegn-Allenbach-
Scaramuzza: Sicherheitsdossier 02, Fahrradverkehr. 
Unfallgeschehen, Risikofaktoren und Prävention. bfu, 

Bern, 2005). 
A 327. oldalon lényegében ugyanazokat a konfliktusforrásokat említi, mint amelyeket fentebb az 
1-3. pontokban a Presto ajánlása alapján ismertettünk, és ami a nemzetközi irodalomban számos 
más helyen is föllelhető. Majd leírja, hogy a legfontosabb a gépjárművekkel való konfliktuspontok 
kivédése, és annak biztosítása, hogy a kerékpárosok a gépkocsivezetők látóterében mozogjanak. 
Leírja, hogy Svájcban öt év alatt 106 kerékpáros sérült meg súlyosan, vagy halt meg 
körforgalomban, és ezt kb. a felére csökkenthették volna, ha az infrastruktúra megfelelően lett 
volna kialakítva. 
A megelőzési lehetőségeket számunkra a tanulmány 7.6.2 b) pontja foglalja össze, eszerint 
biztosítani kell, hogy a körforgalom bejáratánál a kerékpárost ne szorítsák le, és mind a behajtó, 
mind a már a körforgalomban haladó autósok jól láthassák őt. A körforgalomban biztosítani kell, 
hogy a kerékpáros a pálya közepén haladjon, és az autók ne előzhessék meg, mert ez konfliktust 
jelentene a jobbra kikanyarodó autókkal. Szól még arról, hogy náluk a KRESZ-ben már külön kitétel 
van arra, hogy körforgalomban a kerékpárosra semmiféle jobbra tartás nem vonatkozik. 
Kiemeli, hogy ahol kerékpársáv van, azt a körforgalom előtt meg kell szüntetni. 
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A jogszabályi előírásnak és a szakmai álláspontnak megfelelően a közlekedésbiztonsági 
ismeretterjesztésben is ezt tanítják, erre bemutatunk egy képet a VCS Velofahren im Kreisel című 
prospektusából – amelynek a következő oldalon látható – címképe is sokat mondó. A további 
képek szemléltetik a holttérben haladás veszélyét, illetve jól látható rajtuk a kerékpár számára 
ajánlott haladás vonala. 
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A probléma lassan bekerül a magyar szakmai közgondolkodásba is: a KLTÚ (MAUT 25. sz. tervezési 
útmutató) 7. 41. ábrája – még ha picit pontatlanul is, de először a hazai szabályozási környezetben 
– bemutatja a körforgalomban a kerékpárosra leselkedő veszélyeket. 
 
A kerékpáros közlekedés volumenének nagyon jelentős növekedésével, és a körforgalmak egyre 
gyakoribbá válásával a kérdés egyre jelentősebbé válik, ezért a javasolt módosítás bevezetését 
nagyon aktuálisnak, biztonságnövelőnek tartjuk. 
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Mivel a körforgalomra jellemző konfliktusok teljesen hasonlóak segédmotoros kerékpárosok, sőt, 

motorkerékpáros estében is, ezért 
javasoljuk a módosítást egy nyomon 
haladó járművekre vonatkoztatni. 
 
Itt említjük, hogy a kerékpáros 
körpálya középvonalán vezetését a 
gyakorlatban már kikényszerítette az 
élet, működik ilyen körforgalom pl. 
Miskolcon és Szegeden is. 
 
Végezetül megjegyezzük, hogy nem 
csupán Svájcban ismert a körfor-
galomban ilyen módon történő 
kerékpározás, és mutatunk egy 
különleges holland példát a kerék-
párosok sávközépre pozicionálására. 

 
Kapcsolatos módosítás 
KRESZ 34. § (8) és (9) bekezdés 
 

A 29. §-t 
új bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni: 
 
„A kerékpáros karral adott irányjelzése szabályos akkor is, ha a kellő időben megkezdett 

jelzésadását – a bekanyarodás biztonságos végrehajtása érdekében – a művelet tényleges 

megkezdésekor abbahagyja.” 

 
Indoklás 
A javasolt szöveg – igaz, motorkerékpárosokra vonatkozóan – szerepel a KRESZ. A közúti 

közlekedés szabályai és értelmezésük című, Hack Emil által szerkesztett kiadvány értelmező (kék) 
részében. Ezt a korábbi kiadványt azonban egyrészt a közlekedők nem ismerik, másrészt 
értelmezés helyett e fontos előírást magában a jogszabályban kellene meghatározni. 
A kerékpáros közlekedés egyre nő, emiatt egyre több tapasztalatlan kerékpáros is van a 
közlekedők között. Számukra különösen nagy könnyebbséget jelent az előírás. Ugyanakkor a 
motorkerékpárok ma már rendelkeznek irányjelző készülékkel, ezért az előírás kerékpárosok 
szempontjából releváns. 
A javasolt irányjelzési mód a nemzetközi gyakorlatban nem számít különlegesnek, példaképp a 
svájci KRESZ [Verkehrsregelnverordnung (VRV) 741.11] 28. cikkelyét idézzük: 
„Radfahrer können die Zeichengebung bereits während der Richtungsänderung einstellen.” 



 

18 

 

31. § (1) 
 
A bekezdést javasoljuk az alábbi új alponttal kiegészíteni: 
„c) Egyirányú forgalmú úton, ahol az Egyirányú forgalmú út jelzőtábla alatt elhelyezett 

kiegészítő tábla (105/a ábra) kétirányú kerékpáros forgalmat jelez, balra bekanyarodáshoz az 

úttest bal széle helyett csak az ellenirányú kerékpársáv vonaláig, az ellenirányú nyitott 

kerékpársáv vonaláig, ezek, vagy felfestett vonal hiányában pedig az úttest szélétől befelé 

számított 1 méterre kell balra húzódni.” 

 
Indoklás 
Az egyirányú forgalmú úton a kijelölt forgalmi irányból balra kanyarodó járművekkel szemben 
elsőbbsége van az ellenirányból érkező és egyenesen továbbhaladó kerékpárnak. Azonban épp a 
31. § (1) alapján a kijelölt forgalmi irányban érkező járműnek a balra kanyarodáshoz való 
felkészülése során balra kell húzódnia, ezzel elállja az elsőbbséggel rendelkező kerékpár útját. 
A javasolt módosítás a vázolt forgalmi helyzetre ad megoldást, egyben beemeli a KRESZ-be 
(egyszerűen vonalként megnevezve) az e-UT 03.04.11:2010-ben definiált kerékpáros bejárati 
kaput. 
 

34. § 
 
Az (1) bekezdés d) alpontját javasoljuk kiegészíteni az alábbi szöveggel: 
„Egy nyomon haladó járművek – különösen kerékpárok – előzésekor, figyelemmel az előzött 

jármű esetleges úthibák, vagy más akadályok miatti oldalirányú mozgására is, a biztonságos 

oldaltávolság általában legalább 1 méter, ha az előzést 3,5 tonnánál nehezebb, vagy 

vontatmányt továbbító, vagy 50 km/óra sebességnél gyorsabban haladó jármű hajtja végre, 

legalább 1,5 m.” 

 
Indoklás 
 
A nemzetközi gyakorlat nem egységes, vannak országok, ahol meghatározzák a kerékpárosok 
előzésekor megtartandó legkisebb oldaltávolságot, és vannak országok, ahol nem. 
Mi két okból tartjuk biztonságnövelőnek konkrét érték előírását: 

 egyrészt hazánkban eddig sokfelé nagyon 
alacsony volt a kerékpár modal spliten 
belüli részaránya, ezért – mivel korábban 
alig találkozott kerékpárosokkal – a 
gépjárművezetők jelentős része még 
mindig nem rendelkezik kellő tapasztalattal 
a kerékpárosok előzésének biztonságos 
végrehajtásában (az ő helyzetüket a 
számszerű oldaltáv-érték maghatározása 
megkönnyíti), 

 másrészt (az előbbiekkel is összefüg-
gésben, jellemzően kisebb településeken 
és lakott területen kívül) a kerékpáros 
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érintettségű balesetek között jelentős részarányt képviselnek a biztonságos oldaltávolság 
hiánya miatt bekövetkező elsodrások. 

 
Az 50%-kal megnövelt oldaltávot azokra az esetekre javasoljuk előírni, amelyekben az előző jármű 
mérete, vagy a vontatmánynak a vontató gépkocsi helyzetéhez képesti oldalirányú elmozdulásai 
(ez vonatkozhat akár személygépkocsira is, utánfutó, lakókocsi, stb. továbbításakor), illetve a 
sebesség miatt az előzés kockázatosabb. 
 
Ugyanebben a paragrafusban a (9) bekezdés által a (8) bekezdés e) alpontjában meghatározott 
előzési tilalom alól egy nyomon haladó járművek előzésére adott felmentések közül javasoljuk 
kivenni a körforgalmú utat. (Tehát biztonságunk érdekében azt kérjük, hogy a kerékpárosok, ill. az 
egy nyomon haladó járművek körforgalomban ne legyen előzhetők.) 
 
Indoklás 
A körforgalomban egy nyomon haladó járművekre megelőzésük általában baleseti veszélyt jelent, 
hiszen a körforgalomban kis távolságon belül zajlanak le többszörös fonódások, irányváltoztatások. 
A körforgalomban megelőzött egynyomú járművek a körforgalomból az előzést követően kilépők 
holtterébe kerülhetnek. 
Azonban a körforgalmak egyik fontos sajátossága, egyben előnye is, hogy sebességcsökkentésre 
kényszerítik a gépjárműveket, növelve ezzel az egymás útját érintő mozgások biztonságosságát. 
Egyfelől tehát közlekedésbiztonsági érdek, hogy körforgalomban ne előzzék az egy nyomon haladó 
járműveket, másfelől viszont az előzés tiltása nem okoz jelentős időveszteséget a gépkocsiknak, 
hiszen haladási sebességük már egyébként is kisebb, és a körforgalom rövidsége miatt az esetleges 
feltartás csak kis távolságon (=rövid ideig) valósulhat meg. 
 
Kapcsolatos módosítás 
25. § (2) bekezdés 
 
 

54. § 

A paragrafus szövege helyett teljesen új, az Európa fejlettebb országaiban ismert 
szabályozásokkal konform szöveget javasolunk. 
 
A javasolt új 54. § (1)-(4) bekezdése a sorrendiség logikai rendszerében ismerteti a kerékpárosok 
által használandó/használható felületeket, az (5)-(8) bekezdés pedig az úttestre, majd a járdára 
vonatkozó kivételeket tárgyalja. 
Ezt követik az utasszállítás és a korlátozott látási viszonyoknál történő közlekedés szabályai (9)-
(11), majd a tilalmak (12). 
A csak kerékpárosokra vonatkozó rendelkezések után következnek a segédmotoros kerékpárokra 
vonatkozó általános szabályok a (13) bekezdésben. 
Végül a mindkét járműnemre vonatkozó tilalmak és kiegészítő szabályok kerülnek sorra. 
 
Így a jogszabály egységes keretbe foglaltan, egy helyen tartalmazza a kerékpáros közlekedésre 
vonatkozó legfontosabb szabályokat, az alábbiak szerint. 
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„54. § (1) A kerékpár jármű, ezért – ahol külön kerékpárforgalmi létesítmény nincs, vagy ahol 

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

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. 

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. 

(2) 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. 

Ha lakott területen az úttest menetirány szerinti jobb oldala mellett kötelezően használandó 

kerékpárutat, vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki (26, 26/d, 26/e. ábra), akkor a 

kétkerekű kerékpárral ezen kell közlekedni. 

Választható kerékpárút, választható gyalog- és kerékpárút jelzése esetén (117/d, 117/d/2, 

117/d/5. ábra) a kerékpáros az úttesten és a kerékpárforgalmi létesítményen egyaránt 

közlekedhet. 

(3) Lakott területen az úttest kerékpáros menetiránya szerinti bal oldala melletti 

kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton kerékpározni csak akkor szabad, ha azt külön 

kiegészítő tábla engedélyezi (117/d/4, 117/d/6, 117/d/7. ábra). Ha azonban a kiegészítő táblát a 

Kötelezően használandó kerékpárút (26. ábra), vagy a Kötelezően használandó gyalog- és 

kerékpárút jelzőtáblák valamelyike (26/d, 26/e. ábra) alatt helyezték el, a kétkerekű 

kerékpárral a menetirány szerinti bal oldali kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton kell 

közlekedni. 

(4) 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. 

(5) A kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek, ha a (2)-(4) bekezdésekben említett 

kötelezően használandó kerékpárforgalmi létesítményeken: 

a) azok síkossága, hóval, jéggel borítottsága miatt a közlekedés nem biztonságos, de az úttest 

síktalanított állapotban van. 

b) ráparkolt gépjármű miatt kerékpárral továbbhaladni nem lehet. 

c) a kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok 

továbbhaladását akadályozná. 

Ezekben az esetekben a kerékpárosnak haladéktalanul vissza kell térnie a kötelezően 

használandó kerékpárforgalmi létesítményre, ha már nem áll fenn az a)-c) alpontokban 

említett veszély, vagy akadály. 

(6) Járdán kerékpározni tilos, kivéve: 

a) Minden kerékpáros közlekedhet a járdán, ha az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan. 

Az úttest kerékpár közlekedésre akkor alkalmatlan, ha az úttest állapota miatt ott 

kerékpárral folyamatosan egyenesen haladni az elesés veszélye nélkül nem lehet, vagy ha a 

gépjárműforgalom nagysága és összetétele miatt az úttesten haladás a kerékpáros számára 

veszélyes lenne. 

b) Gyermekek a 8. életévük – főútvonalon a 12. életévük – betöltéséig kerékpárral csak a 

járdán közlekedhetnek. Gyermekek nem főútvonalon a 10. életévük betöltéséig kerékpárral a 

járdán is közlekedhetnek. 
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c) Felnőttek kerékpárral a járdán közlekedhetnek, ha idős életkoruk, vagy testi 

fogyatékosságuk miatt az úttesten kerékpározás számukra és a közlekedés többi résztvevője 

számára fokozott biztonsági kockázattal járna. 

(7) A (6) bekezdésben felsoroltak kerékpárral a járdán a gyalogos forgalom zavarása nélkül és 

legfeljebb 10 km/óra sebességgel, egy sorban haladva közlekedhetnek. 

A járdákat egymással összekötő gyalogos-átkelőhelyen a járdán kerékpározásra a (6) 

bekezdés alapján jogosultak áthaladhatnak: 

a) kerékpárjukat tolva, gyalogosként, ebben az esetben elsőbbségük van a gyalogos-

átkelőhelyet keresztező járművekkel szemben, 

b) kerékpárjukat lassan, legfeljebb 10 km/óra sebességgel hajtva, ebben az esetben 

elsőbbséget kötelesek adni a gyalogos-átkelőhelyen az átkelőhelyet keresztező járműveknek, 

c) gyermekeket a 12. életévük betöltéséig a b) alpont szerinti áthajtás joga csak akkor illeti 

meg, ha felnőtt személy vezeti átkelésüket. 

(8) Abban a különleges esetben, amikor kerékpárutakat, gyalog- és kerékpárutakat gyalogos-

átkelőhely köt össze, a (7) bekezdés a)-b) alpontjaiban foglalt szabály minden, a 

kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton közlekedő kerékpárosra vonatkozik. 

(9) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a 

kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét 

betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. 

(10) Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad 

közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson 

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt 

helyeztek el, továbbá a kerékpárnak legalább az első kerekén az oldalról való észlelhetőségét 

a külön rendeletben előírt módon biztosították. 

b) lakott területen kívül a kerékpáros a többi járművezető által jól észlelhetően fényvisszaverő 

mellényt (ruházatot) visel. 

(11) A világítás akkor megfelelő, ha a közlekedés többi résztvevője három irányból 

zavartalanul láthatja. 

(12) Kerékpárral 

a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá 

b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. 

A fenti a) és b) esetben a kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok 

közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia. 

(13) Segédmotoros kerékpárral – a quad és a mopedautó kivételével – általában az úttesten, 

ha van, az útpadkán, egymás mögött egy sorban kell haladni. 

Lakott területen kívül a segédmotoros kerékpár kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton is 

közlekedhet. A lakott területen kívül kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton közlekedő 

segédmotoros kerékpárral balra a vele párhuzamos útra bekanyarodni tilos, a 

járművezetőnek le kell szállnia és járművét tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó 

szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia. 

Kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani tilos. 

(14) Kerékpárral és segédmotoros kerékpárral tilos 

a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni; 

b) elengedett kormánnyal közlekedni; 

c) a kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót és trailgatort kivéve – egyéb 

vontatmányt kapcsolni, segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni; 

d) a járművet más járművel, illetőleg állattal vontatni; 
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e) a járművön oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a 

vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat 

szállítani; 

f) állatot vezetni. 

(15) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a 

jármű vezetője a 17. életévét betöltötte. 

(16) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpár, a segédmotoros kerékpár a gyalogos forgalmat nem 

akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 

(17)
. 
Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve 

Kötelezően használandó kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár 

nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű 

kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.” 

 
 
Indoklás az eddigi (1)-(3) bekezdéseket az új (1)-(4) bekezdésekre módosító javaslathoz 
 
Az (1) bekezdés módosításánál kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a fogalommagyarázat 
mellett ezen a helyen is deklarálva legyen, hogy a kerékpár jármű, amelynek – dedikált 
kerékpárforgalmi létesítmény híján – az úttesten a helye. 
Ez két okból is fontos: 

 egyrészt a kerékpározók egy részében sem tudatosul, hogy járművet vezetnek, 
viselkedésük ennek megfelelő (pl. járdázás, erősen ittas állapotban kerékpározás), 

 másrészt a többi járművezetőben is jobban kell tudatosulnia, hogy a kerékpározók is 
járművet vezetnek, és ennek megfelelően kell hozzájuk viszonyulni a közlekedésben. 

 
Ezen alaptétel tudatosulása számos baleset bekövetkezését előzheti meg. 
 
Az úttesten közlekedés esetén – nem főútvonalakon – nem követelnénk meg a kerékpárosoktól, 
hogy egy sorban haladjanak, ha ezzel nem zavarják a forgalmat. Hogy ez a nálunk újszerű ötlet 
működhet, bizonyítja a német példa: 
„(4) Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren; nebeneinander dürfen sie nur fahren, wenn dadurch der Verkehr 

nicht behindert wird.” (Straßenverkehrsordnung 2. §) 
Szabálykövető közlekedés esetén a tiltásnak nincs értelme. 
A javasolt szabályozás még mindig szigorúbb maradna, mint a hivatkozott németországi, hiszen 
csak főútvonalként meg nem jelölt úton tenné lehetővé az egymás mellett haladást. 
 
Érdekes, és a mi javaslatunkhoz közelebb áll az angol Highway Code: két kerékpáros egymás 
mellett haladását engedi, de tiltja az egymás mellett haladást szűk, vagy nagy forgalmú úton és 
útkanyarulatokban (66). 
 
Az egymás mellett haladás egyébként a Bécsi közúti közlekedési egyezmény alapján sem 
kifogásolható, hiszen a II. fejezet 27. cikk 1. pontja kimondja:  
„Notwithstanding the provisions of Article 10, paragraph 3, of this Convention, Contracting Parties or subdivisions 
thereof shall be free not to prohibit cyclists from travelling two or more abreast.” 

Ugyanez a magyar joganyag része is, az 1980. évi 3. tvr. szövegében: 
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„A Szerződő Felek vagy szerveik megtehetik, hogy az Egyezmény 10. Cikke 3. bekezdésének a rendelkezései ellenére 
nem tiltják meg a kerékpárosoknak az egymás mellett való haladást.” 

[A 10. cikk 3. bekezdése egyébként nem explicit tiltás a kerékpárosokra vonatkozóan, hanem a 
járműveknek az úttest forgalom iránya szerinti széléhez (Magyarországon: jobbra) tartási 
kötelezettségét mondja ki. Ez nem érvényesül abszolúte, az úttest szélére vonatkoztatva a bal 
oldali kerékpárra, amikor két kerékpár halad egymás mellett, ez alól ad felmentést a 27. cikk 1. 
pontja.] 
 
A kerékpárosok szoros jobbra tartási kötelezettsége már korábban jobbra tartási kötelezettségre 
módosult. A gyakorlatban – ha ezt az út- és a forgalmi viszonyok lehetővé teszik – ez általában 
mintegy 0,8 m-es távolságot jelent a szegélykőtől, azonban egyrészt a tapasztalatlanabb 
kerékpárosok nem így, hanem a szegélyhez tapadva közlekednek, mert nem tudják, mi ennek az 
értelme, másrészt számos gépjárművezető sem érti, hogy a kerékpáros miért nem szorosan a 
szegélykő mellett halad. 
Konfliktusmentesebbé és biztonságosabbá válik a közlekedés, a modalitások együttélése az 
utakon, ha az általunk javasolt magyarázó kitétel bekerül a jogszabályba, és megismerik a 
közlekedők. 
 
Az úttesten való kerékpáros közlekedés szabályai után a (2)-(4) bekezdés a dedikált 
kerékpárforgalmi létesítmények használatának szabályait írja elő. 
 
Mivel teljes javaslatcsomagunk legfontosabb részének tekintjük a szeparált kerékpáros 
létesítmények használati kötelezettségének újraszabályozását, ehhez részletesebb indoklást 
adunk. 
 
Előre bocsátjuk: Magyarországnak NINCS olyan nemzetközi kötelezettsége, amelynek betartása 
megkövetelné a kerékpárutak kötelező használatának előírását. 
A Bécsi közúti közlekedési egyezmény II. fejezet 27. cikk 4. pontja kimondja:  
„Where cycle lanes or cycle tracks exist, Contracting Parties or subdivisions thereof may forbid cyclists to use the rest of the 
carriageway.” 

Ugyanez a magyar joganyag része is, az 1980. évi 3. tvr. szövegében: 
„A Szerződő Felek vagy szerveik megtilthatják a kerékpárosoknak kijelölt kerékpárút esetén az úttest többi részén való 
közlekedést.” 

 
Tehát főszabály szerint kijelölt kerékpárút esetén is használható kerékpározásra az úttest többi 
része, az egyezmény hivatkozott pontja azonban megengedi a tagállamoknak az ettől eltérő 
szabályozást, azaz a tiltást (amivel Magyarország is él). 
Számos ország egyáltalán nem él a tiltás lehetőségével, és a századfordulótól egyre több olyan 
ország van, amely lazítja, vagy feloldja a korábban alkalmazott tiltást. Legutóbb a szomszédos 
Ausztria, 2013. márciustól. (A szigorú használati kötelezettség lazításával kapcsolatos első osztrák 
tapasztalatok jól megismerhetők az osztrák szakminisztérium anyagából, amely egyébként a 
javaslatcsomagunk más helyén szereplő kerékpáros utcával is foglalkozik.) 
 
Módosító javaslatunk céljai: 

1. a kerékpárosok biztonságának növelése, 

https://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/publikationen/neuewege.html


 

24 

 

2. a szabályozás egyértelműbbé, közérthetőbbé tétele, 
3. illeszkedés a nemzetközi trendekhez. 

 
Ad 1: 
Az utóbbi években, sőt évtizedekben paradigma-váltás ment végre a nemzetközi (tervezői, 
közlekedésrendészeti, közútkezelői) szakmai gondolkodásban. E folyamat megértéséhez szükséges 
a kerékpárutak történetének rövid áttekintése. 
 
Európában az első kerékpárutak holland és német vidékeken az 1890-es években épültek. A cél 
akkoriban az volt, hogy lehetővé tegyék az akkor még a maiakhoz képest műszaki értelemben 
összehasonlíthatatlanul tökéletlenebb kerékpárok biztonságos közlekedését, hiszen a 
szekérkerekek által a földutakba vájt nyomvályúkon kerékpározni nyaktörő vállalkozás lehetett. 
Brémában pl. 1897-ben készült el az első kerékpárút, amelyet az út közepén vezettek, és 2,5 m 
széles volt, ehhez két megjegyzés: 

a/ tehát 1897-ben szélesebb, mint a magyar kerékpárutak többsége 2017-ben; 
b/ a németeknél a kerékpárutak 1910-től kerültek át az út szélére. 

 
A múlt század húszas-harmincas éveiben Európa kerékpárút-építési lázban égett, azonban ekkor 
már nem a kerékpárosok biztonságának növelése volt a cél, hanem a kerékpárok eltakarítása az 
útról az időközben egyre szaporodó számú autó elől. 
Bár az első kerékpársáv 1967-ből való (Davis, Kalifornia), a második világháborút követően a 
hetvenes évekig a világ legtöbb országában az automobilizmusba vetett hit rendkívüli módon 
megerősödött, míg a kerékpáros közlekedés teljesen marginalizálódott. 
Az Autogerechte Stadt várostervezési koncepciójának megfelelően mindenütt a gépjármű-
közlekedés felületeinek növelése kapott prioritást, a gépjármű-közlekedésnek rendelték alá a 
gyalogos-közlekedés szempontjait is, a kerékpáros közlekedéssel pedig egyáltalán nem is 
számoltak. 
Az első olajválság nagyjából egybeesett azzal az időszakkal, amikor az Athéni charta és az 
Autogerechte Stadt városépítészeti elvei véglegesen kudarcot vallottak. E két tényező együttes 
hatására támadt fel Nyugat-Európa fejlett nagyvárosaiban a halottnak hitt kerékpározás, 
folyamatos növekedés után mára a modal splitből 10-40%-os részarányt érve el. 
 
Bő három évtizede tehát számos európai városban növekedésnek indult a kerékpározás, azonban 
már egy olyan korszakban, amikorra nagyrészt átalakult a városok képe, szerkezete, mindent a 
határtalanul növekvő gépjármű-forgalom szempontjainak alárendelve. A teljesen beépített és 
autóra optimalizált városokban, belvárosokban az utcák keresztmetszetében fizikailag nem maradt 
hely az új modalitás beillesztésére. 
 
Így amikor mégis nőni kezdett a kerékpárosok száma, a nyugat-európai nagyvárosok olyan 
kerékpárutakkal, de leginkább gyalog- és kerékpárutakkal lettek teli, amelyeket általában a 
gyalogos felületekből elvéve alakítottak ki. Aztán néhány évnyi működés után kiderült, hogy ezek a 
létesítmények rendkívül balesetveszélyesek. 
Ezért megoldást kellett találni a tovább növekvő kerékpáros forgalom biztonságos levezetésére, 
amely végül három irányú lett: 
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1. A veszélyes kerékpárutak használati kötelezettségének feloldása, amíg helyettük 
biztonságos infrastruktúra nem készül. 

2. A lakott területi kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak tervezési elveinek gyökeres 
átértékelése, irányhelyes kialakítás és a csomópontokon új elvek szerinti átvezetés; egyre 
kiforrottabb elválasztás a gyalogos felületektől. 

3. Kerékpárutak, de különösen a gyalog- és kerékpárutak helyett a kerékpárosok más 
létesítménytípusokon vezetése. 

 
Ebben a dokumentumban a KRESZ 54. § módosítása szempontjából az 1. pont, teljes 
javaslatcsomagunknak az FMSZ módosítását tárgyaló részénél a 2-3. pont az érdekes. 
 
Vajon miért veszélyesek a gépjármű-forgalomtól elkülönített kerékpárutak, gyalog- és 
kerékpárutak? 
 
Nem általában, mindenhol veszélyesek ezek, hanem leginkább lakott területeken. 
 
Városunkban, Miskolcon pl. – bár a város közel 500 km-es úthálózatából csupán 15 km (3%) 
mellett van út melletti kerékpárút, gyalog- és kerékpárút – több évre visszamenőleg egyetlen 
elsodrásos balesetről sem tudunk (ugyanakkor ez a városkörnyék úthálózatán viszonylag gyakori 
baleseti ok), azonban az ismertté vált kerékpáros érintettségű balesetek 13%-a a kerékpárút-
hálózat útcsatlakozásainál történt. Nagyságrenddel nagyobb tehát a kerékpárutakon, gyalog- és 
kerékpárutakon ismertté vált balesetek részaránya az összes ismertté vált balesetből, mint az ilyen 
infrastruktúra-elemek részaránya a teljes úthálózatból. 
 
Minden évben történnek gyalogos-kerékpáros balesetek is a kerékpárút-hálózaton (nem csupán a 
gyalog- és kerékpárutakon, hanem a kerékpárutakon is). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gyalogos-kerékpáros konfliktusok, balesetek jelentősége semmivel sem kisebb, mint a gépjármű-
kerékpáros baleseteké, halt már meg nem egy gyalogos és kerékpáros is ilyen baleset 
következtében. 
 
Ráadásul lakott területen gyakorlatilag szinte sosem teljesül a gépjármű-forgalomtól való teljes 
körű elválasztás (pedig ezzel indokolják, hogy kerékpárúton a kerékpáros nagyobb biztonságban 
van), mert kis távolságok vannak az egyes útkereszteződések, csomópontok, becsatlakozások 
között, és gyakoriak a kapubejárók is, így nem nagyon képzelhető el olyan útvonal, ahol ezek 
keresztezése nélkül juthatna el úti céljához a kerékpáros. 
A külön koronán vezetés hamis biztonságérzetet ad a kerékpárosnak, és elrejti az autósok elől a 
kerékpárost. 
 
Hiába van elválasztva folyópályán (ahol egyébként sem jellemző a baleset) a kerékpáros a 
gépjárműforgalomtól, ha az egyébként is a közlekedés legkockázatosabb elemeinek tekinthető 
csomópontokban a külön pályán vezetés csak tovább növeli a baleseti kockázatot. 
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A lakott területi járdán vezetett kerékpáros közlekedés főbb konfliktustípusait egy német 
közigazgatási egység által kiadott szakmai továbbképző dokumentumból (Standards für die 
Radverkehrsplanung, Kapp, 2007) származó ábrával szemléltetjük. 
 

 
 

Az ábrához tartozó magyarázat: 
Konfliktusok haladás közben 
1. A kerékpáros átvezetés elzárása 
2. Konfliktusok kapubejáróknál 
3. Konfliktusok helytelen irányban hajtó 

kerékpárossal 
4. Holttér miatti balesetek 

 
Konfliktusok a nyugvó gépjárműforgalommal 
5. Hirtelen ajtónyitás 
6. Ráparkolás a kerékpárútra 

 
Konfliktusok a gyalogosokkal 
7. Gyalogos a kerékpárúton 
8. Keresztező gyalogosforgalom 
9. Előzési lehetőség hiánya 

 
Konfliktusok buszmegállóknál 
10. Konfliktusok a várakozó utasokkal 
11. Konfliktusok leszálló utasokkal 

 
Akadályok a kerékpárutakon 
12. Szemeteskonténerek, üzletek előtt kirakott áruk 
13. Pollerek, lámpaoszlopok, jelzőtáblák, jelzőlámpák 

oszlopai 
14. Konfliktusok rakodás kapcsán 
15. Konfliktusok a megállóba tartókkal/távozókkal 
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A bemutatott ábrán a kerékpárforgalmi létesítmény kétoldali egyirányú. 
Nálunk a helyzetet súlyosbítja, hogy általában egyoldali kétirányú létesítmények vannak lakott 
területen is. Több országban végzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a menetirány szerint az 
úttest bal oldalán lévő kerékpárúton haladó kerékpárosnak 10-12-szer akkor esélye van rá, hogy 
balesetet szenvedjen, mintha az úttesten, minden kerékpáros létesítmény nélküli forgalmi sávban, 
menetirány szerint jobb oldalon haladna. 
 
A helyzet jellemzésére egy múlt századi holland karikatúra mai magyar viszonyokra adaptált 
változatát is bemutatjuk. 
 
Először nézzük, miért is furcsa a kerékpárutak csatlakozásainak forgalomszabályozása, miért 
gyártja futószalagon ez a forgalmi rend a jobbhorog-baleseteket. 
 
Az első képen egy útkereszteződés részlete látszik, melyen a kanyarodósáv elhelyezése feltűnően 
abszurd. 
 
 

 
 

A második kép már a holland karikatúra (forrás: Vogelvrij Fietser). A sárga kiemelés tőlünk, hogy 
jobban látszódjék, mennyire abszurd, amit sokan természetesnek tartanak: ha a járdát 
kerékpárúttá, gyalog- és kerékpárúttá jelölik ki, azzal folyópályán ugyan elszeparálják ugyan a 
kerékpáros forgalmat a többi jármű forgalmától, de szükségszerűen eljutunk egy (sok) 
kereszteződéshez, becsatlakozáshoz, ahol már teljesen természetesnek tartjuk azt a forgalmi 
rendet, ami az első képen még megdöbbentőnek tűnt. 
A holland karikaturista szemléletesen érzékelteti az eredményt. 
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Pedig ugye a rajzon a rálátási viszonyok kiválóak, nem úgy, mint a tipikus magyar városi 
kerékpárúton. 
 

 
 
Picit alaposabban megfigyelve kiderül, hogy a második képen ábrázolt helyzet mégsem a tipikus 
mai magyar valóság, hiszen az a gyalog- és kerékpárút egyirányú. 

 

Nálunk – felrúgva a jobbra tarts 1941-től bevezetett elvét – a baljáratú kerékpáros is itt közlekedik. 
Csoda-e, ha kerékpárosként fájdalmasan igaznak érezzük a karikatúrát? Csoda-e, ha a 
kerékpárutak kereszteződései baleseti gócpontokká válnak? 
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Itt mindjárt fölmerül a kérdés: ha veszélyes is a városi kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, 
biztonságosabb-e az úttesten kerékpározni? 
 
A válaszunk: általában igen. Mivel a gépjármű-kerékpár közötti forgalmi konfliktusok zöme egymás 
útjának keresztezésekor, fonódásokkor jellemző, folyópályán a kockázat általában kicsi (persze 
helyszíntől függően sok tényező befolyásolja), viszont úttesten elmaradnak a gyalogosokkal való 
konfliktusok. 
 
Ad 2: 
Bár a KRESZ szerkezetének megváltoztatására nem teszünk javaslatot, jelezzük, hogy alapvetően 
más szerkezetű jogszabályok is léteznek. Amíg pl. a 67 paragrafusból álló magyarországi KRESZ 
csak az 54. §-ában határozza meg, hogy a kerékpárosnak hol kell/lehet közlekednie, addig az 53 
paragrafusból álló (azonban a jelzőtáblákat és a burkolati jeleket külön mellékletben tartalmazó) 
német Straßenverkehrsordnung már a 2. paragrafusában meghatározza a kerékpáros helyét. 
Szabályozása egyszerű és átlátható, üzenete: a kerékpáros alapesetben az úttesten közlekedik. 
 
Ehhez képest a hazai szabályozás bonyolult, és a közlekedők számára nehezen értelmezhető. 
A javaslatunk szerinti szöveg terjedelme nagyobb, mint az eddigi, de részletesebb, pontosabban 
kidolgozott szabályokkal segíti a közlekedőket. 
 
Ad 3: 
Ahogyan fentebb már említettük, a Bécsi közúti közlekedés egyezmény – márpedig a legtöbb 
ország KRESZ-e ezen alapul – csupán engedi, de egyáltalán nem írja elő a kerékpárutak 
használatára kötelezést. Mégis, a múlt században Európában eléggé általánossá vált a 
kerékpárosok kitiltása a kerékpárutakkal párhuzamos úttestről (amely inkább a gépjárművek 
zavartalan áramlását segítette, mintsem a mindenki számára egyaránt biztonságos közlekedést…). 
 
Azonban angol nyelvterületen teljességgel elképzelhetetlen a kerékpárutak használatára történő 
kontinentális szemléletű kötelezés. 
Az Anglia, Skócia és Wales területére vonatkozó, a brit kormány honlapján is elérhetővé tett 
Highway Code (https://www.gov.uk/highway-code) szerint gyakorlatilag semmilyen dedikált 
kerékpárforgalmi létesítmény (beleértve a kerékpársávot is) használata nem kötelező, azonban a 
járdán, és a gyalog- és kerékpárúton a gyalogos felületen kerékpározás kifejezetten tilos. 
 
A poroszosan szigorú – és ennek ellenére épp a „poroszok” (Németország) által már 1997-ben, 
tehát jó másfél évtizede átértékelt – kerékpárút-használati kötelezettség alkalmazása sehol nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
 
A ma uralkodó szemlélet szerint a tiltás nem helyes megoldás. Biztonságos és vonzó 
kerékpárforgalmi létesítményekre van szükség, ezeket a kerékpárosok önként használni fogják. 
Nem biztonságos és nem komfortos kerékpárforgalmi létesítmény esetében pedig lehetőséget kell 
adni a kerékpárosnak, hogy maga dönthessen az úttest és a kerékpárút használata között. 
 

https://www.gov.uk/highway-code
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Az európai gyakorlat nem egységes abban, hogy a kerékpárút-használati kötelezettség feloldása 
általános, vagy feltételekhez kötött legyen, egyáltalán: a kötelező, vagy a fakultatív használat 
legyen-e az alapeset. Ami általánosan jellemző: a tiltástól való távolodás. 
Mi javaslatunkban a német szabályozás logikáját vettük át, vagyis azt szeretnénk, hogy a 
kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak használatát csakis akkor lehessen kötelezővé tenni, ha az 
megfelel legalább az elemi közlekedésbiztonsági feltételeknek (ezeket a 20/1984. KM FMSZ-hez 
tartozó módosítási javaslatunk tartalmazza), azzal, hogy csak lakott területre kérjük a bevezetését, 
ahol a legtöbb probléma van a szeparált infrával. 
 
Jelzéstechnikailag is annak a megoldásnak a követését javasoljuk, amely Európában a leginkább 
elterjedt és a legegyértelműbb. 
Ez pedig a francia, belga, osztrák minta. 
A kötelező kerékpárforgalmi létesítményt D osztályú, kerek, a választhatót E osztályú, 
négyszögletes tábla jelöli. 
 
A francia minta: 
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A belga minta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausztria egyik első 
választható gyalog- és kerékpárútja, 
Bécs, Operngasse: 
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Vannak más megoldások is, néhányat ezek közül is bemutatunk. 
A németek csak a kötelező kerékpárutakat, gyalog- és kerékpárutakat táblázzák  
(D osztályú táblával), a nem kötelezőket tábla nélkül hagyják (csupán a felületek 
kialakítása, és a felületen alkalmazott jelzések, burkolati jelek utalnak a 
létesítményre, vagy gyalogút jelzőtábla és 1022-1-es Radfahrer frei kiegészítő tábla 
alkalmazásával teszik lehetővé a járdán kerékpározást). 
A norvégoknál pont fordítva, csak négyszögletes (E osztályú) tábla létezik. Náluk az 
úttesten akkor is megengedett a kerékpározás, ha van mellette kerékpárút. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollandiában a kötelező kerékpárutat D-osztályú tábla jelzi, a nem kötelezőt négyszögletes, 
szöveges tábla. 
 
 
 
 

Magyarországon sokáig tabunak számított a kerékpárút-használati kötelezettség oldása. Ahogyan 
a lakott területi kerékpárutak sem a korszerű szakmai elvek alapján irányhelyes egyirányú 
kerékpárutakként, hanem a matrjoska-babák mintájára az úttest mellé épített törpe-úttestként 
valósultak/valósulnak meg, úgy a szakmai közgondolkodás is magától értetődőnek tekintette 
(gyakran még ma is), hogy azért van a kerékpárút, hogy a kerékpáros ott haladjon, és ne máshol. 
 
A tervezés során nagyon sokszor – ráadásul bevallottan – nem is a kerékpárosok biztonságának 
növelése volt a fő szempont, hanem az úttest mentesítése a kerékpároktól, kizárólag a gépjármű-
forgalom érdekében. 
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A kötelező használattal talán nem is lenne baj, ha ezek a létesítmények valóban biztonságosak 
lennének. De tudjuk jól, hogy többségükben nem azok. És ezt ma már nem csupán mi, a 
kerékpározással behatóbban foglalkozók látjuk. 
 
Az Állami Számvevőszék 2013 februárjában tette közzé az 1060 témaszámú Jelentés a kerékpárút 
hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a 

Szlovák Számvevőszékkel) című jelentését, amely a 2004-2012 közötti időszakban pályázati 
kerékpárforgalmi fejlesztésre fordított 46,3 Mrd Ft uniós és hazai forrás felhasználását vizsgálja. 
 
A jelentés 2.4. pontja megállapítja: 
„A hazai forrásokból támogatott programok eredményeinek mérése – a teljesítendő célértékek 
hiányában – nem valósult meg. A beruházási szakaszban az egyes megépített kerékpárutak hosszát és 
egyéb műszaki paramétereinek megfelelőségét, minőségét a támogatást nyújtó nem ellenőrizte. A 
műszaki átadás során a kerékpárutak műszaki paramétereit az UKIG és a KKK által megbízott műszaki 
ellenőrök ellenőrizték és jegyzőkönyvben rögzítették. A fejlesztési projekteknek a kerékpáros 
közlekedésre gyakorolt hatása – mért forgalmi és baleseti adatok hiányában – nem volt megállapítható.” 

 
„Az uniós projektekhez kialakított EMIR a programok eredményeit tekintve a megvalósult 
kerékpárutak hosszának változását mérte. A kerékpárút fejlesztésre vonatkozó programok kerékpáros 
közlekedésre gyakorolt hatása (kerékpáros forgalom alakulása, közlekedésbiztonság javulása) nem volt 
értékelhető, mivel erre vonatkozó adatokat az EMIR nem teljes körűen tartalmazta. A kerékpáros 
forgalom növekedésére, illetve a kerékpáros balesetek számának csökkenésére vonatkozó 
mutatószámok vagy nem kerültek előírásra, vagy azok teljesítését a közreműködő szervezetek nem 
követelték meg.” 

 
A 3.5. pont konkrét projektek kapcsán megállapítja: 
„Az adatsor arra hívja fel a figyelmet, hogy a forgalmi csomópontokon áthaladó városi kerékpárutak 
potenciális baleseti helyszíneket jelentenek.” 

 
Szintén 2013-ban hozták nyilvánosságra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A kerékpáros 

közlekedésfejlesztés időközi értékelése a 2007-13-as időszakban című értékelő jelentését. 
 
A jelentés már a Vezetői összefoglalóban is igen elgondolkodtató megállapításokat tartalmaz. 
 
„Az önkormányzatok, mint fő építtetők szerint, a biztonságos közlekedés érdekében a kerékpárral 
közlekedőket el kell választani a gépjárműforgalomtól. Felmerül azonban a kérdés, hogy az elválasztás 
kinek az érdekeit szolgálja inkább, az autóvezetőkét, akiket így nem zavarnak a kerékpárosok vagy a 
kerékpárosokét, akiknek viszont a helyszűke miatt így sokszor a gyalogosokkal együtt biztosítanak 
közlekedési felületet.” 
 
„Az eddigi kerékpáros fejlesztési gyakorlat alapján legnagyobb arányban a járdától vettek el helyet (27 
%), ezt követi 25 %-kal közút és zöldfelület, 14 %-kal a magánterület, és 9 % a parkolók aránya. Ahhoz, 
hogy vonzóbb legyen a kerékpározás és tényleg fenntartható legyen a közlekedés, ezeken az arányokon 
változtatni kell. Ha a gépjárműforgalomtól vesszük el a helyet, akkor az út kapacitásával együtt 
csökkenni fog a forgalom sebessége és nagysága is.” 
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„A létesítmények kialakítását alapvetően meghatározza, hogy a tervezők, illetve az önkormányzat a 
„legkisebb ellenállás” felé haladnak. Ennek eredménye, hogy főleg a tulajdonjogi, műszaki nehézségek 
megoldását, a konzorciumi együttműködést igénylő feladatokat sok esetben nem vállalják fel az 
önkormányzatok, illetve a tervezők, így nem hosszú, egybefüggő, akadálymentes útvonalak jönnek létre, 
hanem kis projektek sora, amelyek nem összefüggőek és nem oldják meg a csomópontok okozta 
átkelési problémákat.” 
 

A Vezetői összefoglaló a projektek tipikus problémái között azonosítja – egyebek között – a 
következőket: 

̶ „nem megfelelő átvezetések – a kerékpárosok számára az egyik legnagyobb veszélyforrást, 
az építtetőknek az egyik legnagyobb problémát, a tervezőknek pedig a legnagyobb kihívást a 
kereszteződések, csomóponti szakaszok jelentik, amelyek a vizsgált projektek esetében is a 
legtöbb kritikát kapták. 

̶ egyoldali kialakítás – szintén az egyszerűségre, olcsóságra való törekvés (alacsonyabb építési 
költségek, egyszerűbb közmű kiváltás) miatt dominálnak a projektek között az egyoldali 
létesítmények. Az egyoldali kialakítás során az út egy oldalán, egymás mellett halad mindkét 
irányú kerékpáros forgalom. Ennek legfőbb következménye, hogy a kerékpárosok nem 
tudnak a forgalmi iránynak megfelelően, két oldalon közlekedni, ami a létesítmény nem 
megfelelő használatát eredményezi (a közút túloldalán, ahol nincs létesítmény is 
kerékpároznak). Ennek eredménye a jelentős szembeforgalom, ami – a kérdőívek alapján – 
a kerékpárosok számára a legnagyobb probléma. 

̶ ideiglenes megoldások – a létesítményeket a legtöbb esetben úgy alakítják ki, hogy a 
gépjárműforgalomba ne kelljen beavatkozni. Így – elsősorban belterületen – helyszűke lep 
fel, ami miatt egyrészt túl nagy aranyban vesznek el helyet a gyalogosoktól, másrészt olyan 
közlekedési megoldások alakulnak ki, amelyek hosszú tavon nem kielégítőek sem a 
gépjárműforgalom, sem a kerékpáros és gyalogos forgalom számára.” 

A Vezetői összefoglaló javaslatai között külön pont foglalkozik az integrált szemlélet gyakorlatba 
való átültetésének szükségességével: 
„A fejlesztések kapcsán az egyik legfőbb irányelvnek kell tekinteni, hogy mindegyik közlekedőnek 
biztosítani kell a biztonságos közlekedés lehetőségét. Csak úgy lehet a térhasználatba beavatkozni, ha a 
gyalogos-kerékpáros-motorizált forgalmat együtt vizsgáljuk. Ehhez egyrészt szakítani kell a legkisebb 
mértékű beavatkozás elvével, azaz hogy úgy biztosítsunk helyet a kerékpárosoknak, hogy alapvetően 
nem változtatjuk a már kialakult térhasználatot. Másrészt nem azt kell szem előtt tartani, hogy milyen 
kialakításnál nem fogják zavarni egymást a kerékpárosok és az autóforgalom, hanem ha szükséges akkor 
az autósok kárára is lehet helyet biztosítani és a gépjárművektől kell területet elvenni. Jelenleg ugyanis e 
két tényező miatt nagyon sokszor a járdán építenek kerékpárutat. A területhasználat szempontjából a 
már felosztott területeken – főleg belterületen – helyhiány lép fel a kerékpárforgalmi létesítmények 
kialakítása során. A helyhiány megoldása nem csak a járdafelület, hanem a gépjárműveknek biztosított 
felület csökkentése is lehet. 
Az integrált megközelítésnek a tervezésben, a projektötlet fázisban kell megjelennie!” 
 

A 2007-2013 közötti támogatási időszakban 1670 km kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg a 
pályázatokban. Ezek összetételéről a jelentés megállapítja: 
„…az elválasztott, önálló kerékpárút a leginkább domináns létesítménytípus. Belterületen helyhiány 
miatt ezt sok esetben nem lehet kivitelezni, ezért más megoldást választanak. A közös gyalog- és 
kerékpárút (összes létesítmény 31 %-a), elsősorban az adott területek adottságai, a gépjárművektől való 
elválasztás szándéka miatt, belterületen gyakori megoldás. Sok esetben ennek a két létesítménynek a 
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kombinációja valósul meg, amikor is rövidebb, illetve hosszabb szakaszokon váltakozik a kerékpárút 
valamint a gyalog- és kerékpárút.” 

 
Dr. Major Róbert PhD értekezésének (A közúti balesetek megelőzése, különös tekintettel a rendőrség 

lehetőségeire és korlátaira, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009.) 15.6. fejezetében javaslatokat 
fogalmaz meg, és külön foglalkozik a kerékpárosok védelmével. 
Tőle idézünk: 
„Jelen mű terjedelmét meghaladja a kerékpáros közlekedés jellemzése és a közlekedésben betöltött 
szerepének várható alakulása, csak utalok arra, hogy érdemes hosszútávon megvizsgálni annak 
lehetőségét is, hogy a kiépített kerékpárút megléte esetén is, bizonyos feltételekkel, bizonyos 
kerékpárosok használhassák az úttestet, vagy lakott területen belül bizonyos kerékpárosok, 
bizonyos helyzetben, meghatározott feltételekkel használhassák a járdát.” 

 
Miért elgondolkodtatóak e sorok? Mert nem harcos kerékpáros érdekvédő tollából származnak. 
Szerzője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közlekedésrendészettel foglalkozó tanszékvezetője, 
nemcsak az egyetem docense, hanem egyben magas rangú rendőrfőtiszt is. Mégis, ha óvatosan is, 
de – talán elsőként a hazai közlekedésrendészeti szakemberek közül – felveti a használati 
kötelezettség lazításának kérdését. 

Magyarországon szinte napi rendszerességgel sérülnek meg emberek, és keletkezik 
anyagi kár az alkalmatlan infrastruktúra kötelező használatának elavult szabálya 
miatt. 
Ez az állapot nem tartható, a közlekedőknek nem vélt, hanem valódi biztonságra van 
szükségük! 
 
Ennek a biztonságnak a megteremtésére csak az adhat garanciát, ha a 
kerékpárosokat a jogszabály nem kötelezi a veszélyes kerékpárforgalmi 
létesítmények használatára. 
 
Ha a kötelező használatra kijelölést megfelelő műszaki feltételekhez kötjük (lásd az FMSZ 24. 
pontjához tett módosító javaslatunkat), ezzel a jövőben kikényszerítjük a tervezőkből, 
közútkezelőkből, hogy biztonságosabb kerékpárforgalmi létesítmények épüljenek – hiszen 
kötelező használatra ki nem jelölhető létesítmény építése senki számára sem vonzó. 
A kerékpárutak műszaki színvonalának érdemi javítására más hatékony eszközt nem tudunk 
elképzelni. 
 
A német kerékpáros szervezetek már a múlt században felhívták a figyelmet a lakott területi 
kerékpárutak veszélyeire (lentebb egyik plakátjuk). Munkájukat siker koronázta: az általános 
kerékpárút-használati kötelezettséget a Radfahrernovelle (az StVO 1997-es módosítása) feloldotta. 
Ahogy a plakátunk, úgy a célunk is hasonló: a kötelező használatra történő kijelölést alapvető 
biztonsági feltételek teljesüléséhez kötni! 
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Indoklás az új (5) bekezdéshez – az úttesten kerékpározás speciális esetei (amikor kötelezően 
használandó kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése ellenére is gépjármű forgalmi sávban 
közlekedhet a kerékpáros) 
 
Ad a) 
Az út melletti kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak hótól, jégtől való megtisztítása az 5/2004.(I. 
28.) GKM rendelet és helyi, önkormányzati rendelet szerint történne. 
A gyakorlatban azonban a hatályos szabályozások életszerűtlen határidőket írnak elő a 
kerékpárforgalmi létesítmények síktalanítására (a gyalog- és kerékpárutakkal kapcsolatos 
szabályozási problémát nem is említve), de a gyakorlatban általánosan jellemző, hogy még ezeket 
a határidőket sem tartják be. 
(A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény alapján a helyi közút tulajdonosa a tulajdonában lévő helyi közutak kezelésének 
szabályait önkormányzati rendeletben állapíthatja meg.) 
 
Márpedig a kerékpárt évről évre többen használják hivatásforgalomban, napi közlekedésre, 
értelemszerűen télen is, ezzel párhuzamosan évről évre többen kényszerülnek szabályt szegni, ha 
nem akarnak balesetet szenvedni a csúszós, vagy hóval borított kerékpáros felületen. 
 
Részükre ad nagyobb biztonságot a javasolt szabályozás, amely a baleseti kockázatot nem növeli, 
hiszen semmivel sem biztonságosabb egy hirtelen esés közben a párhuzamos úttestre az autók elé 
csúszni, mint a síktalanított úttesten a gépjárművezetők által kiszámítható módon haladni. 
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Ad b) 
A kerékpárosok életét gyakran nehezíti meg a kerékpárforgalmi létesítményekre történő 
ráparkolás. Ha a kerékpárforgalmi létesítmény használata kötelező, akkor ez a kerékpárral 
közlekedő számára olyan akadályt jelent, melytől jogszerűen továbbhaladni nem tud, tehát vagy 
ott várakozik bizonytalan ideig, vagy szabálytalanság elkövetésére kényszerülve az úttesten 
átkerüli ki az akadályt. 
A módosítási javaslat célja, hogy gyakorlatias megoldást adjon a problémára. 
 
Ad c) 
A szabályt – gyalog- és kerékpárutakra vonatkozóan – eddig a KRESZ 13. § (2) bekezdése 
tartalmazta. A kötelezően használandó dedikált kerékpárforgalmi létesítmények kötelező 
használata alóli felmentés speciális eseteit a könnyebb átláthatóság és megjegyezhetőség 
érdekében tartjuk célszerűnek egy helyre gyűjtve összefoglalni, erre az 54. § új (5) bekezdését 
láttuk alkalmasnak. 
A gyakorlati tapasztalatok alapján – mivel a kerékpárutakra a rágyaloglás ugyanúgy jellemző, mint 
a gyalog- és kerékpárutakra – indokolt a szabály kiterjesztése kerékpárutakra is. 
 
Indoklás az új (6-7) bekezdéshez – a járdán kerékpározás esetei 
 
A (6) bekezdés meghatározza azoknak azokat az eseteket és azokat a személyeket, amelyekben és 
akik a járdán kerékpározhatnak, a (7) bekezdés pedig a járdán kerékpározás általuk betartandó 
szabályait tartalmazza. 
Mindkét bekezdés arra az alapelvre épül, hogy a járda a gyalogosoké, azon a kerékpározás csak 
speciális körülmények fennállása esetén engedhető meg, és akkor is csak korlátozott sebességgel, 
a gyalogosok biztonságának megóvása mellett. 
 
A járdán kerékpározást indokoló speciális körülményeknek tekintjük: 

 ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan. 
Ez eddig is szerepelt a KRESZ-ben, mi azonban – a gyakorlati jogalkalmazás megkönnyítése 
érdekében – meghatározást is ajánlottunk az alkalmatlanság fogalmára. 

 a kerékpározó kis életkorát. 
A KRESZ eddig erre csak korlátozottan (a 12 éven aluliak főútvonalon kerékpározásának 
tiltásával) fordított figyelmet, márpedig gyermekek esetében az életkornak a közlekedési 
balesetek elhárítási, megelőzési képességében igen nagy a jelentősége. (A gyermekek 
élettani sajátosságaiból fakadó baleseti kockázatokat a téma nemzetközi forrásainak 
szintézise alapján mellékletben foglaltuk össze.) Az általunk javasolt életkori határokat a 
német szabályozásból vettük át. 

 a kerékpározó személyi adottságait. 
Ilyen lehet az idős kor, hiszen idős korban lassabb és kevésbé megbízható az érzékszervek 
működése, rosszabbodik a fizikai állapot, mindez hátrányosan befolyásolja a járművezetési 
képességet. Különféle testi fogyatékosságok következtében is korlátozott lehet a 
járművezetés képessége. 
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Senkitől sem várható el, hogy személyi biztonságát kockáztatva az úttesten kerékpározzon, ha arra 
az úttest alkalmatlan. Ugyanakkor azonban a modalitás szabad megválasztásához fűződő jog sem 
korlátozható aránytalanul, ráadásul a köz érdekével ellentétes lenne a kerékpározás olyan 
korlátozása, amely a közlekedőt visszaterelheti a fenntartható kerékpározástól a minden 
szempontból fenntarthatatlan és komoly társadalmi költségeket generáló motorizált egyéni 
közlekedés felé (ha úti célját kerékpárral nem érheti el). 
 
A (6) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott személyi körtől nem várható el, hogy a 
forgalomba biztonságosan bekapcsolódva, azzal megfelelően együtt élve kerékpározzanak. A 
gyermekek még nem, az idősek már nem tudnak gyorsan átlátni közlekedési szituációkat, és 
biztonságosan dönteni, majd gyorsan és ügyesen forgalmi műveletet végrehajtani. Emiatt 
aránytalanul magas a gyermekek és az idősek részaránya mind a balesetet okozók, mind pedig a 
balesetet elszenvedők között. 
 
A fogyatékkal élők pedig – fogyatékosságuk jellegétől függően – különböző módon lehetnek 
korlátozottak az úttesten történő járművezetéshez szükséges képességekben. 
Ezért javasoljuk számukra a járdán történő kerékpározás engedélyezését, ahol ugyancsak nem 
kockázatmentesen, de nagyobb biztonságban tudnak közlekedni. 
 
Miközben tehát közérdek, hogy a (6) bekezdés szerint lehessen járdán is kerékpározni, legalább 
ugyanennyire fontos közérdek a járdán közlekedő gyalogosok biztonságának megóvása. Ennek 
garantálására szükséges a (7) bekezdés első mondatában foglalt korlátozás. 
 
A járdán kerékpározóknak szükségszerűen át kell haladniuk útkereszteződéseken, gyalogos-
átkelőhelyeken. Ez eddig szabályozatlan volt a KRESZ-ben. Az eddigi 54. § (4) bekezdése 
félreértésre adott okot, lásd az eddigi (4), új (12) bekezdés indoklásánál. 
 
Az általunk a (7) bekezdés a) és b) alpontjában javasolt megoldás egyrészt gyakorlatias (a gyakorlat 
körülményei között – az egészen kis és elöregedett települések kivételével, különösen 
nagyvárosban – betarthatatlan lenne az áttolásra való szigorú kötelezés, ahogy ma sem tolják át az 
emberek a kerékpárjukat a zebrán a folyamatos rendőrségi kommunikáció, esetenkénti 
büntetőakciók ellenére sem). Másrészt a jelenlegi helyzethez képest növeli a biztonságot, hiszen 
engedi az áthajtást, de explicit módon deklarálja annak szabályait. 
Azzal, hogy deklarálja: az áthajtó kerékpárosnak nincs elsőbbsége a gyalogos-átkelőhelyet 
keresztező más járművekkel szemben, a keresztező járművek vezetői számára teszi kezelhetővé a 
helyzetet, akiktől nem várható el, hogy gyalogos-átkelőhelyen járművek áthaladására készüljenek 
fel. 
A kerékpárral áthajtók sebességének korlátozása is a biztonság növelését célozza. Hiszen a 
kerékpárosoktól sem várható el, hogy ne hajtsanak át, ez egyszerűen nem életszerű. 
Összességében tehát egy szabályozatlan helyzet olyan szabályozására, tisztázására teszünk 
javaslatot, amelynek betartása a gyakorlatban is elvárható a közlekedőktől. 
 
A (7) bekezdés c) alpontjában foglalt korlátozás indoklásául lásd a (6) bekezdésben és a vonatkozó 
mellékletben a kis életkor kapcsán leírtakat. 
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Indoklás az új (8) bekezdéshez 
 
Reményeink szerint átmeneti rendelkezés, amelynek oka, hogy – főleg korábban – számos olyan 
kerékpárút, gyalog- és kerékpárút épült Magyarországon, amelyeken szabálytalanul nem 
kerékpáros átvezetéseket, hanem gyalogos-átkelőhelyeket létesítettek. Szükséges ezek 
felülvizsgálata, és biztonságos kerékpáros átvezetések kialakítása, ám közlekedni addig is kell, amíg 
a forgalomtechnikai korrekciók megtörténnek. 
A közlekedés pedig biztonságosabbá válik, ha az átkelés módja megfelelően szabályozott. 
 
Indoklás az eddigi (4), új (12) bekezdéshez 
A szabályozás változatlan, csak az a) és b) alpontokat követő mondat elejének pontosítását 
javasoljuk. 
Ennek oka, hogy bár a jogszabály szövegének tagolásából is egyértelműen látszik, hogy ez a szabály 
az a) és b) szerinti balra kanyarodásra vonatkozik, mégis sok félreértésre adott okot, többen a 
gyalogos-átkelőhelyre vonatkoztatták. Pedig ebbe a gyalogos-átkelőhelyet belemagyarázni nem 
lehet, ezzel a logikával azt is állíthatnánk, hogy kerékpárúton, vagy kerékpársávban is tolni kell a 
kerékpárt, hiszen a kerékpárút, vagy a kerékpársáv pontosan annyira van (nincs) nevesítve itt, mint 
a gyalogos-átkelőhely. 
 
A gyakorlatban – az egészen kis és elöregedett települések kivételével – különösen nagyvárosban 
egyébként is betarthatatlan lenne a gyalogos-átkelőhelyen a tolva közlekedés előírása. 
 
 
Indoklás az eddigi (5), új (9) bekezdéshez 
A szabályozás változatlan, csupán a többi változás miatt a bekezdések száma és a paragrafuson 
belüli sorrendjük módosult. Indoklást nem igényel. 
 
Indoklás az eddigi (6) bekezdést az új (10)-(11) bekezdésekre módosító javaslathoz 
 
A napi gyakorlatban előforduló példaként említjük, amikor a kerékpáros a hátizsákján helyezi el a 
lámpát, azonban a hátizsák haladás közben úgy redőződik, hogy eltakarja a lámpát. A kerékpáros 
ezáltal láthatatlanná válik. De gyakori az is, hogy a kerékpáron egyébként a régi szabályok alapján 
elhelyezett lámpát a szállított csomag takarja el. 
Ezekben az esetekben a hatályos KRESZ alapján a kerékpáros jogszerűen közlekedik, azonban 
közlekedése mégis ön- és közveszélyes. Ezért tartjuk szükségesnek – a korábbi jogszabályi 
könnyítés meghagyása mellett – a láthatóság tényleges biztosítására vonatkozó kitétel 
jogszabályba emelését. 
 
Baleset-megelőzési szempontból az oldalról (csomópontokban, kereszteződésekben) való 
észlelhetőség nagyon fontos, ezért bővítettük a felsorolást ezzel is. 
 
Gyakori, hogy a kerékpárosok a fényvisszaverő ruházat, mellény fölé hátizsákot húznak, Ebben az 
esetben teljesítik a mellény, láthatósági ruházat viselésére vonatkozó jogszabályi előírást, azonban 
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láthatóságuk mégsem javul érdemben. A javasolt kiegészítés nem zárja ki a hátizsák viselését, de a 
láthatósági mellénynek a hátizsák fölött kell lennie. 
 
Indoklás az eddigi (7) bekezdést az új (14) bekezdésre módosító javaslathoz 
A korábbi (7) bekezdésben foglalt tilalmak változatlanok. 
A módosítás során csupán annyi történik, hogy a segédmotoros kerékpár is nevesítve lesz a 
tilalmak felsorolása előtt, illetve, hogy a korábbi (7) bekezdés a) alpont – változatlan tartalommal – 
átkerül az új (5) bekezdés b) alpontjába, mert logikusan oda tartozik. 
Ezáltal a szabályozás áttekinthetőbbé, rendszerezettebbé válik, ám tartalmilag azonos a korábbi 
(7) bekezdésben foglaltakkal. 
 
Indoklás az eddigi (8) bekezdést az új (13) bekezdésre módosító javaslathoz 
A segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok nem változnak, de a terjedelmes 54. § – azáltal, 
hogy a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályok egy helyre, a kerékpárra vonatkozó 
szabályok utánra kerülnek – áttekinthetőbbé, rendszerezettebbé válik. 
 
Indoklás az eddigi (9), új (15) bekezdéshez 
A szabályozás változatlan, csupán a többi változás miatt a bekezdés száma, és a paragrafuson 
belüli sorrendje módosult. Indoklást nem igényel. 
 
Kapcsolatos módosítások 
KRESZ 13. § 
KRESZ 17. § 
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2. Nagyon fontos javaslatok 
 
9. § (4) b) 
A javasolt szövegmódosítás 
„….bekanyarodás esetén a szabad jelzésen áthaladó gyalogosoknak, valamint az út melletti 

kerékpárút, gyalog- és kerékpárút keresztezése esetén a szabad jelzésen áthaladó járművek 

számára is elsőbbséget kell adni.” 

 
Indoklás 
Az út melletti kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak az útról a keresztező/becsatlakozó útra 
kanyarodó (gép-)járművek szempontjából természetellenesek, hiszen a jobbra kanyarodó (gép-) 
járművek ilyenkor egyenesen haladó járművek (kerékpárok) útját keresztezik. 
Különösen lakott területen a kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak melletti kanyarodáskor 
bekövetkező balesetek a kerékpáros érintettségű balesetek egyik legnagyobb csoportját képezik. 
Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy az ilyen helyzetekre vonatkozó – a védtelen közlekedők 
biztonságát szolgáló – szabályozás szövege kellően részletes és mindenki számára egyértelmű 
legyen. 
 

A 14. § (3) 
bekezdés szövegét javasoljuk az alábbiak szerint módosítani: 
„(3) Ha az (1) bekezdés n)-y) és z/2. pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán 

„Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a 

táblával megjelölt úton vagy övezetben van, nem vonatkozik továbbá – a v) pontban említett 

jelzőtábla kivételével – a kerékpárra. 

 
Indoklás 
A 14. § (14) már jelenleg is felmentést ad a kerékpárnak pl. a Kivéve engedéllyel kiegészítő táblával 
jelzett esetekben. 
A célforgalmi korlátozást a gyakorlatban legtöbbször olyankor alkalmazzák, amikor valójában a 
gépjárműforgalom korlátozására van szükség, pl. környezetvédelmi okból. Ilyenkor a kívánt cél 
elérhető akkor is, ha kerékpárral be lehet hajtani a területre, ezért a kerékpárral való behajtás 
tiltása indokolatlan. 
A kerékpáros közlekedés modal spliten belüli arányának növelése Magyarország fontos 
közlekedéspolitikai célja, ezért lényeges minden, a kerékpározás fejlődését indokolatlanul 
hátráltató korlátozás föloldása, ezt célozza a módosítási javaslat. 
 

17. § (1)-f)  
alpont szövegéből javasoljuk három szó törlését, az alábbiak szerint: 
„Kerékpáros közvetett kapcsolat” (116/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél a 

kerékpárosnak, amennyiben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról leszállva, a keresztező út 

menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésen 

áthaladnia.” 
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Indoklás 
A közvetlen balra kanyarodás a közúti közlekedés egyik olyan művelete, amelynek során 
konfliktusok, balesetek fordulnak elő, így érthető és indokolt, ha a szabályozás a biztonság 
növelésére törekszik, azonban ebben a konkrét esetben a leszállás előírása nem szükséges és nem 
is alkalmas a biztonság növelésére. 
A közvetett balra kanyarodás éppen azáltal növeli a biztonságot, hogy tényleges balra kanyarodás 
végrehajtása nélkül teszi lehetővé a kerékpáros számára, hogy az érkezési irányához képest balra 
haladjon tovább. 
Ez úgy válik lehetővé, hogy az 1 db kanyarodási művelet helyett 2 db közel egyenes vonalú (és 
esetenként elsőbbségadással megtört) mozgást végez a kerékpáros, először keresztezi azt az utat, 
amelyhez érkezett, és beáll rá, majd második ütemben keresztezi azt az utat, amelyen érkezett. 
Közben semmiféle kanyarodást nem végez, csupán az első ütem végén befordítja a kerékpárját. 
Elsőbbséget – a kereszteződés forgalmi rendjének megfelelően – az első, vagy a második ütem 
elején ad. 
Mivel nincs szó kanyarodásról, végképp nincs értelme és nincs indoka leszállítani a kerékpárról. 
 
Arra, hogy a közvetett balra kanyarodáson a szakma már eddig sem a leszállást és áttolást értette, 
jó példa az e-UT 03.04.11:2010 sz. ÚME 16.18. ábrája. Nyilvánvalóan elképzelhetetlen a 
kerékpársávban a kerékpár áttolása, mint ahogy azt a KRESZ alapján a kerékpározónak tennie 
kellene. 
 

18. § (1) d) 
ponthoz javasoljuk folytatólagosan fölvenni: 
„Ha az autóbusz forgalmi sáv kerékpárosok által is használható, ezt sárga színű torzított 

kerékpárjelképek is jelzik. Ahol a sárga színű kerékpárjel a „BUSZ” felfestés előtt van, a 

kerékpárosok és a buszok egymás mögött közlekednek, a kerékpárosokat a busz csak a sávból 

kilépve előzheti. Ahol a sárga színű kerékpárjelkép jobbra a „BUSZ” felfestés mellett van, a 

kerékpárosok és a buszok egymás mellett közlekednek, a kerékpárosokat a busz a sávban 

mellettük balról elhaladva előzheti.” 

 
Indoklás 
A javasolt szöveg szerinti kialakítást jelenleg a hazai szabályozási környezetben a KLTÚ (e-UT 
03.04.12:2012, MAUT 25. sz. tervezési útmutató, 5.28. a-b ábra) tartalmazza, de a szakember 
számára enélkül is belátható, hogy a közös sávhasználat – figyelemmel az egyes járművek és a sáv 
szélességére is – csak így értelmes. 
Biztonságosabbá válik a közlekedés (és megkönnyíti a közlekedők együttműködését), ha ezt a 
szabályt a KRESZ explicit formában a közlekedők tudomására hozza. 
 
 

18. § (10) 
A bekezdés harmadik mondatát javasoljuk az alábbiak szerint kiegészíteni: 
„A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. más járművekkel ebből a 

célból a nyitott kerékpársávba belépni leghamarabb a besorolás rendjét jelző táblától 

szabad.” 
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Indoklás 
A pontosító jellegű módosítás a kanyarodásra való felkészülésre hivatkozással történő illegális 
sávhasználat ellen védi a nyitott kerékpársáv jogszerű használóit. 
 

A 21. §. (9) 
bekezdését javasoljuk új alponttal kiegészíteni: 
„h) kerékpárúton közlekedni, ha az úttest azonos oldalán járda is van.” 

Indoklás 
A mindennapi gyakorlatban rengeteg konfliktus és számos baleset forrása a figyelmetlenül a 
kerékpárútra tévedő, ott haladó és különféle más tevékenységeket folytató gyalogos. Az ilyen 
konfliktusok és balesetek számának csökkenését várjuk a jogszabály javasolt kiegészítésétől. 
 

31. §(5) b) 
 
Szövegéhez a kerékpársáv után javasoljuk felvenni a nyitott kerékpársávot is. 
 
Indoklás 
A nyitott kerékpársáv hiányzik a felsorolásból, pótlólagos felvétele a biztonság növelése miatt 
indokolt. 
 

36. § 
(1) bekezdés 
 
Az utolsó mondat szövegét javasoljuk kiegészíteni: 
„Az autóbusz öbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és a lassítósávot, 

valamint a kerékpársávot és a nyitott kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából 

figyelmen kívül kell hagyni.” 

 
Indoklás 
A nyitott kerékpársáv hiányzik a felsorolásból, pótlólagos felvétele indokolt, hiszen nyilvánvalóan 
nem önálló gépjármű forgalmi sáv. 
 
(8) bekezdés 
utolsó mondata elé javasoljuk felvenni az alábbi mondatot: 
„Kanyarodásra való felkészülés céljából autóbusz forgalmi sávba, kerékpárosok által is 

használható autóbusz forgalmi sávba az ilyen sávokban folyamatos haladásra nem jogosult 

járművekkel belépni leghamarabb a besorolás rendjét jelző táblától szabad.” 

 
Indoklás 
A jogalkotó és a jogalkalmazó (a közút kezelője által) közérdekből előnyben részesíteni kívánt 
közösségi és kerékpáros közlekedés tényleges előnyben részesítése nem, vagy csak korlátozottan 
valósul meg az ilyen forgalmi sávok többi gépkocsi általi illegális használata esetén. A gyakorlatban 
az illegális használat egyik tipikus esete – főleg olyan helyeken, ahol viszonylag gyakoriak az 
útcsatlakozások– a kanyarodásra való felkészülésre hivatkozással történő folyamatos haladás.  
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Ugyanezen bekezdés utolsó mondatát javasoljuk kiegészíteni: 
„Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a 

bekanyarodás, egy nyomon haladó jármű előzése és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a 

forgalmi sávban haladhat.” 

 
Indoklás 
A jelenlegi szabályozás szerint a közösségi közlekedési jármű nem léphet ki az egy nyomon haladó 
járművek előzése céljából az autóbusz forgalmi sávból, pedig ennek megengedése indokolt a 
fenntartható modalitások (közösségi közlekedés és kerékpár) együttes előnyben részesítése 
érdekében. 
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3. További javaslatok 
 

A 8. § (3) bek. 
szövegét értelemszerűen javasoljuk kiegészíteni a gyalog- és kerékpárúttal. 
 
Indoklás 
Gyalogosjelzőnek alapvetően gyalogosok közlekedésére kijelölt járdán, vagy gyalog- és 
kerékpárúton van helye. Kerékpárúton a zebracsík elvben nem értelmezhető, ott átvezetésre van 
szükség, átküldő rendszerű kerékpárosjelzőkkel. 
Mégsem a létesítménytípus nevének cseréjét, hanem csupán a kiegészítést javasoljuk, mert a 
gyakorlatban sajnos ma még sok helyütt találkozni olyan szabálytalan kialakítással, amikor 
kerékpárutat gyalogos-átkelőhellyel vezetnek át. Azt szeretnénk, hogy a módosítás az ilyen, 
remélhetőleg mielőbb megváltozó helyzetben is alkalmazható legyen. 
 

9. § (1) b) 
 
Szövegéhez a kerékpárút és a kerékpársáv mellett javasoljuk felvenni a nyitott kerékpársávot is. 
 
Indoklás 
Nyitott kerékpársáv esetén is előfordulhat olyan helyzet, amikor a kerékpárosok számára az 
általános járműjelző helyett indokolt lehet külön kerékpárosjelző alkalmazása. 
 

12. § (1) a) 
Javasolt szöveg az a) alpont utolsó mondata helyett 
„Ha a kiegészítő táblán a kerékpárközlekedésre utaló jelzés van, a 10/a, 10/b, 10/c ábra szerinti 

jelzés az úttesttől zöldsávval, szigettel, vagy más módon elkülönített egy-, vagy kétoldali 

kerékpáros létesítmény miatti többszöri elsőbbségadási kötelezettséget (külön a kerékpáros 

létesítményen és külön az úttesten haladóknak) mutat. 

A 10/d ábra szerinti kiegészítő tábla az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel 

kijelölt részén (pl. kerékpársávban), vagy kétirányú kerékpáros közlekedésre megnyitott 

egyirányú forgalmú úton haladó kerékpáros részére biztosítandó elsőbbségadás 

kötelezettségét mutatja.” 

 

Tábla 
képe 

    

KRESZ 
ábra 

10/a 10/b 10/c 10/d 
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ÚME 
kód 

B-001 + H-111 B-001 + H-112 B-001 + H-113 B-001 + H-164 

 
Indoklás 
Módosító javaslatunk célja az áthaladási elsőbbséget szabályozó B osztályú jelzőtáblák kerékpáros 
kiegészítő táblái egységes elvek szerinti és a tényleges forgalmi helyzetet bemutató alkalmazása. 
A vonatkozó e-UT 04.02.11:2012 nem tartalmazza a javaslatunkban H-164-gyel jelzett KRESZ 10/d 
ábraként felvételre javasolt kiegészítő táblát, amely azonban a gyakorlatban széles körben 
elterjedt. 
Jelenleg a kiegészítő táblák alkalmazása teljesen ötletszerűen történik. 
Külön indoklást, magyarázatot nem igényel, hiszen a magyarázatot felvettük a módosítás 
szövegébe, épp azért, hogy ez a közlekedők számára is egyértelmű legyen. 
 
 

A 12. § (1) b) 
alpontját is javasoljuk kiegészíteni az a) alponthoz tett javaslataink értelemszerű alkalmazásával, az 
ahhoz tartozó indoklás alapján. 
 

17. § (1) 
-hez javasoljuk a 112/c ábra szerinti tábla törlését, helyette elegendő és megfelelő a 112/f ábra 
szerinti tábla alkalmazása. 
 
Indoklás 
A közúti jelzőtáblák egységességéhez és egyértelműségéhez fűződő érdek. 
 

A 17. § (1) bekezdését javasoljuk két új alponttal (jelzőtáblával) bővíteni: 
l) „Kerékpáros utca (új 124. ábra) ” 
m) „Kerékpáros utca vége (új 125. ábra) ” 
alpontja után javasoljuk új táblákat tartalmazó z/1 alpont felvételét. 
 

     
 
Indoklás, kapcsolatos módosítások 
Lásd az új 39/B §-ra tett javaslatunknál. 
 

18. § (1) p)2) 
Javasoljuk az úttest szó helyett felület szó használatát. 
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Indoklás 
A szövegezés pontosítása. 
A kerékpár járműjelkép nem csupán úttesten, hanem számos más felületen, pl. kerékpárúton, 
gyalog- és kerékpárúton, övezetben is használatos. 
 

18. § (2) 
A jelenlegi c) alpontot javasoljuk d) alponttá átsorolni, és javasoljuk új c) alpontként: 
„a d) alpont szerinti burkolati jel színe fehér, az azt kiegészítő kerékpárjelkép sárga.” 

 
Indoklás 
A kerékpár járműjelképet ilyen esetekben a gyakorlatban az útügyi előírások miatt egyébként is 
sárgára festik, és ez megfelelő. 
 
A bekezdés utolsó mondata helyett az alábbi mondatot javasoljuk: 
„Az úttestnek, illetőleg egy részének a lezárása miatt szükséges forgalmi rend változásra 

narancssárga színű burkolati jelek hívják fel a figyelmet.” 

 
Indoklás 
A javasolt módosítással egységesebbé válik a burkolati jelek színe által közvetített információ, 
amennyiben a sárga színű burkolati jelek kizárólag a kerékpáros közlekedésre vonatkoznak, az 
ideiglenes forgalmi rendet pedig önálló szín jelöli. 
A narancssárga szín alkalmazása nem ellentétes a Bécsi közúti jelzési egyezménnyel. 
 
 

A KRESZ járműközlekedés általános szabályozó IV. rész 1. fejezetét javasoljuk új alfejezettel 
(„Közlekedés kerékpáros utcában”) kibővíteni, mely a javasolt új létesítménytípus, a kerékpáros 
utca szabályait tárgyalja. Célszerűen az LPÖ szabályozását követően, új 39/B paragrafusban. 
 
Javasolt szöveg 
„(1) A „Kerékpáros utca” (124. ábra) és „Kerékpáros utca vége” (125. ábra) jelzőtáblák 

közötti szakasz úttestjén a kerékpárforgalom prioritást élvez a gépjárműforgalommal 

szemben. Az így megjelölt útszakaszokra célforgalomban más járművek is behajthatnak, de a 

kerékpárok közlekedését nem akadályozhatják és nem zavarhatják. 

(2) A kerékpáros utcában megengedett legnagyobb sebesség 30 km/óra. 

(3) Kerékpáros utcában a kerékpárosok mindenkor korlátozás nélkül haladhatnak egymás 

mellett.” 

 
Indoklás 
A kerékpáros utca (amely nem azonos a kerékpárúttal) egyre több külföldi ország közúti 
közlekedésében is alkalmazott megoldás. 
Általában olyan utcákat célszerű kerékpáros utcává kijelölni, ahol viszonylag jelentős a 
kerékpárforgalom, az átmenő gépjárműforgalom pedig korlátozható. 
A nemzetközi gyakorlat eltérő abban a tekintetben, hogy a kerékpáros utcában más járművek 
(gépkocsik) közlekedését engedi (pl. Hollandia), vagy tiltja/korlátozza (osztrák, német példa, pl. 
alapesetben tiltás, kiegészítő táblával az utcában lakók részére feloldás, stb.) 
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A lényeg mindenképpen a kerékpáros közlekedés előnyben részesítése. 
Az új létesítménytípus hatékonyan segítheti a lakókörnyezetek élhetőbbé válását, a modal split 
eltolódását a kerékpározás javára. 
 
Kapcsolatos módosítás 
KRESZ 17. § (1) l) m) 
 

40. § (3)  
A bekezdés utolsó mondatában a „két ilyen jármű” kifejezést javasoljuk „több ilyen jármű” 
kifejezésre módosítani. 
 
Indoklás 
Kerékpárból akár 8-10 db is elfér egy gépkocsi parkolóhelyén. 
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Melléklet 
 
A gyermekkor élettani sajátosságaiból fakadó kockázatok bemutatása 
Tartozik az 1/1975. KPM–BM együttes rendelet 54. § módosítási javaslatának indoklásához 
 
Osztrák vizsgálatok kimutatták, hogy az autóval ütköző 10 év alatti gyerekek fele nem adta meg az 
autónak az elsőbbséget. A 10-14 éves korúak között már csak 1/3-ad ez az arány. 
 
Nagyon fontos, hogy a látás- és hallásérzékelés a gyerekeknél nem a veszélyekre, hanem a 
figyelmükre orientált. A figyelmüket a számukra erősebb, érdekesebb ingerre fordítják. Mivel a 
koncentrálóképességük még nem alakult ki, a gyerekek számára nagyon nehéz a figyelmüket 
akaratlagosan vezérelni. Egy átlagos ötéves gyerek legfeljebb 15 percig képes a forgalomra 
koncentrálni. A koncentrálóképesség teljesen csak 14 éves korra fejlődik ki. 
 
Kb. 6-7 éves korig a gyerekek jellemzően csak egy dologra tudnak figyelni, pl. egy sétáló kiskutyára, 
de arra már nem, hogy közben esetleg nekimennek a járdaszegélynek. Ennek az életkornak további 
sajátossága, hogy a gyerekek nem ismerik fel a saját, vagy mások cselekvésének nem szándékolt, 
vagy ritka járulékos hatásait. Pl. gyakran nem tartanak egymástól távközt bicajozás közben, mert 
nem tudatosul bennük, hogy ha az egyikük hirtelen fékez, akkor az egész csapat ráborulhat. 
 
A járművezetés szempontjából legfontosabb képességek: 

1. Távolságbecslés képessége – csak 6 éves korra alakul ki. 
2. Sebességbecslés képessége – csak 10 éves korra alakul ki. 
3. Perifériás látás képessége – 6 éves korban még csak 70%-os. 
4. Figyelemösszpontosítás képessége –10-12-14 éves korra alakul ki. 
5. Hangos/halk, magas/mély hangok megkülönböztetésének képessége – 6 éves korra. 
6. Képesség a hangok irányának meghatározására –iskolás korban alakul ki. 

 
Végezetül: a gyerekek kis testmérete is hozzájárulhat a balesetekhez. Egyrészt nehezebben veszi 
őket észre a többi közlekedő, másrészt számukra is nehezebb a tájékozódás a közlekedésben. 
 


