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Eljött a tavasz, előkerülnek a kerékpárok is  

Az elmúlt években hazánkban jelentősen javult a közlekedés biztonsága. A csökkenő baleseti 
számok azt jelzik, hogy a közúti forgalomban részt vevők udvariasabbak lettek, a közlekedési 
szabályokat ritkábban sértik meg, partnereiket jobban tisztelik. A sikereknek azonban nem 
örülhetünk maradéktalanul, mert a gyalogosok, a kerékpárral közlekedők még mindig gyakran 
válnak közlekedési balesetek áldozataivá.  

Indul a kerékpáros szezon, előkerültek a garázsokból a kétkerekűek, egyre többen választják 
munkába járáshoz, bevásárláshoz ezt a népszerű közlekedési-és sporteszközt. Biciklizni jó, de 
ha nem figyelünk egy-két fontos szabályra, veszélyes is lehet. Néhány jó tanács a 
biztonságunk érdekében: 

Természetesen csak műszakilag kifogástalan kerékpárral vegyünk részt a forgalomban, 
lehetőleg kerékpáros bukósisakban. Ez utóbbi biztonsági felszerelés különösen fontos a 
kerékpár pótülésén szállított, vagy felügyelettel kerékpározó gyermekeknek.  

Amennyiben kerékpárút vagy kijelölt kerékpársáv van, csak azon szabad közlekedni, 
figyelemmel az ott haladók biztonságára. Amennyiben a kerékpárút másik utat keresztez és 
ott  kijelölt gyalogos átkelőhely van, a járműről le kell szállni és gyalogosként kell az úttesten 
átkelni. Nagyon fontos ezt a szabályt betartani, mert a gépkocsik és motorkerékpárok vezetői 
a gyalogosokra figyelnek, az ő mozgásukhoz, haladási tempójukhoz viszonyítva döntenek a 
megállás, vagy a továbbhaladás mellett.  

Minden manőver, amely irányváltoztatással jár, fokozott figyelmet követel a jármű 
vezetőjétől, mert a gépjárművek nagyobb sebességük miatt a hirtelen eléjük kanyarodó 
biciklissel már nem tudják elkerülni az ütközést. Minden irányváltoztatás veszélyes lehet, de 
különösen a balra kanyarodás az. Mindig szigorúan tartsuk be a KRESZ előírásait, és 
fokozottan figyeljünk közlekedési partnereink reakcióira.  

Viszonylag gyakran szólnak a híradások a kivilágítatlan kerékpárosok baleseteiről. Az 
éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között „láthatatlanná váló” biciklisek nem is 
gondolnak arra, hogy minden másodpercben halálos veszélynek vannak kitéve, hiszen a 
járművezetők már csak akkor fogják meglátni őket, amikor már késő. A láthatósági eszközök 
használatakor is figyeljünk a jogszabályi előírások maradéktalan betartására. 

 Balesetmentes közlekedést kívánunk! 
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