
BRINGÁZZ BIZTONSÁGOSAN!
Hasznos tanácsok kerékpározóknak

AJÁNDÉKUTALVÁNY

5.000 FT
AZAZ ÖTEZER FORINT ÉRTÉKBEN

A programot támogatja:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata



Borostyánsárga színű küllőprizma legalább 
az első keréken (legalább két darab), melyet 
kiegészíthet vagy helyettesíthet az abroncson 
lévő reflexcsík.

Fényvisszaverő ruházat lakott 
területen kívül az úttesten éjszaka 
vagy rossz látási viszonyok között.

Két, egymástól független fék.

Piros fényt adó hátsó lámpa, 
ami villogó is lehet.

Piros színű hátsó 
fényvisszaverő.

Fehér vagy kadmiumsárga fényt adó első 
lámpa, ami villogó is lehet. Fehér színű 
első fényvisszaverő.

Csengő.

Az első és hátsó 
lámpa elhelyezhető a 
kerékpáros testén is.

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

Mielőtt elindulnál

A KRESZ szerint a kerékpár is jármű, így egyrészt a vezetéséhez arra alkalmas állapotban 
kell lenned, másrészt ismerni kell a KRESZ-t.A kerékpárodnak is alkalmasnak kell lennie a 
közlekedésre, így azt fel kell szerelni az alábbi kötelező tartozékokkal:

Az utalvány felhasználható
a K.O. Autós - és Motoros Iskola által szervezett 

bármely kategóriás tanfolyamon.
Beváltható: 2016. 12. 31 - ig.

Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, 
csak a tanfolyam árára fordítható, a vizsgadíjra nem.

Cím: Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.  
Web: www.ko-autosiskola.hu

A kerékpáros biztonságtechnikai program 
a kecskeméti McDonald’s éttermek üzemeltetője, 

a Peki Restaurant Kft. támogatásával valósult meg.



TÉVHITEK A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSBEN

“A lámpa ajánlott, de nem kötelező.” - Nem igaz, a világítás kerékpáron is kötelező! 
Az első és hátsó világítás talán a legfontosabb kerékpártartozék. Világítás hiányában 
éjszaka teljesen láthatatlan vagy! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, hogy a 
szembejövők is lássanak bennünket! Ne csak koromsötétben használj lámpát, hanem már 
szürkülettől és rossz látási viszonyok között is!

“Egy sör nem sör.” - A KRESZ szerint bizonyos esetekben lehet minimális mennyiségű 
alkoholt fogyasztani, de mi nem javasoljuk. Ha mégis iszol, tekerj lassan, a megszokottnál 
is óvatosabban. Tévhit, hogy a rendőrök a kerékpárosokat nem szondáztatják. De ne 
csak a bírság elkerülése miatt, hanem leginkább saját és mások biztonsága érdekében 
közlekedj mindig járművezetésre alkalmas állapotban és körültekintően.

“A járdán szabad biciklizni.” - Nem igaz, a járdán általában tilos kerékpározni! Lakott 
területen csak ott szabad járdán kerékpárral közlekedni, ahol az úttest kerékpáros 
közlekedésre alkalmatlan, és akkor is csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül és 
legfeljebb 10 km/óra sebességgel. Fontos még tudni, hogy amennyiben egy úton tilos 
kerékpározni, az nem jelenti azt, hogy akkor ott a járdán szabad kerékpározni, kivéve 
12 éven aluliaknak főút mellett.

“Egymás mellett is szabad kerékpározni.” - Nem igaz, közúton általában nem szabad 
egymás mellett kerékpározni, csak önálló kerékpárúton ad erre lehetőséget a KRESZ.

“Bringával jó kutyát sétáltatni” - A KRESZ viszont tiltja, hogy kerékpáron ülve állatot 
vezess. Lehet, hogy kényelmes, de balesetveszélyes, nem csak számodra, hanem a többi 
közlekedő, sőt, a kutyád számára is.

“Egyirányú utcába bárhol behajthatok bringával menetiránnyal szembe.” - Nem igaz, 
a KRESZ ezt csak kiegészítő tábla esetén engedélyezi, Az engedélyezett esetekben is 
legyünk nagyon óvatosak, viszonylag új a szabály, sok gépjárművezető nem szokta 
még meg.

*A kedvezmény kizárólag 2016. április 1. 
és 2016. december 31. között érvényes 

a kecskeméti Hervis áruházban (Malom Központ).  
Más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze és online 
vásárlás esetén nem érvényes.  A kedvezmény ezen kupon 

felmutatásával érvényesíthető.  A kuponon feltüntetett kedvezmény 
több termék vásárlása esetén is érvényes, illetve az akció 

érvényességi ideje alatt többször is felhasználható.

Web: www.hervis.hu

A kupon felmutatásával 
10% KEDVEZMÉNYT KAPSZ 

számítógépes tartozékok vásárlásakor.

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. 
(az Alföld Áruház árkádsorán)



“A kerékpárutak vagy gyalog- és kerékpárutak használata nem kötelező”  
- A kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat kötelező használni, kivéve, ha 
az ezzel párhuzamos úttesten kerékpáros nyom is található. A gyalog- és kerékpárutakra 
vonatkozóan még egy kivétel szerepel a KRESZ-ben: ha a gyalog- és kerékpárúton a 
gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az 
úttesten is közlekedhetnek.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

• Legyél mindig látható! Már szürkülettől használj lámpát, és kerüld a gépjárművek 
holttereit! Lakott területen kívül használj fényvisszaverő mellényt!

• Ne közlekedj szorosan az út jobb szélén.
• Kereszteződésekben teremts szemkontaktust, lassíts, ha kell! Győződj meg róla, 

hogy tényleg észrevettek, és megadják az elsőbbséget, ha jár!
• Ne járdázz! A gépjárművezetők nem számítanak járdán nagy sebességgel közlekedő 

kerékpárosokra, ráadásul a járda a gyalogosoké, őket se veszélyeztesd! 
• Ne kapkodj, ne rohanj! Ne dönts soha hirtelen, és mindig csak olyan gyorsan tekerj, 

hogy az esetleges akadályok ne okozzanak gondot!
• Kerüld a rizikós, bizonytalan helyzeteket. („Még pont átférek…”)
• Ne használj fej- vagy fülhallgatót. Sokkal biztonságosabb, ha nemcsak látod, de 

hallod is, hogy mi történik körülötted.
• Kerékpározás közben ne telefonálj. A kezedre a kormányzáshoz van szükséged, 

nem a telefonáláshoz. A figyelmedet is jobb, ha inkább a forgalomra tartogatod.
• Mindig időben jelezz, ha irányt váltasz. Kanyarodás, sávváltás, előzés, kikerülés 

előtt mindig nézz hátra, majd jól láthatóan jelezz! (sokszor már az is beszédes egy 
mögötted közlekedő autó vezetőjének, hogy hátrafordítottad a fejed, azt üzeni, hogy 
„figyelj, valamire készülök”). 

• Tartsd be a KRESZ-t!

Forrás és még több információ a kerékpáros közlekedésről: http://kerekparosklub.hu/kisokos

–20%   
MINDEN KERÉKPÁR KIEGÉSZÍTŐRE*


