SZEZONRA FEL!

KÖZLEKEDÉSI
HATÓSÁGOK

SZEZONNYITÓ
KERÉKPÁROS
KISOKOS

HOGYAN KÉSZÍTSD FEL A KERÉKPÁRODAT TAVASZRA?
• Mosd le, töröld át a vázat, és nézd meg az alkatrészeket! Győződj meg róla,
hogy nincs-e sérülés, rendellenesség rajta!
• Ellenőrizd a fékszerkezetet! Ha nem megfelelő a fékhatás, állíttasd be,
vagy szükség esetén cseréltesd ki az elkopott alkatrészeket!
• Nézd meg, hogy a gumiabroncsokban nincs-e olyan szennyeződés, ami
defektet okozhat!
• Vizsgáld meg a mozgó alkatrészeket, szükség esetén olajozd, zsírozd, vagy
kenősprayjel fújd le a fékpofa kivételével a fékszerkezetet, a kerékagyat,
a sebességváltót, a csapágyakat és a láncot!

KERÉKPÁRSZERELÉS HÁZILAG
• Csapágyas alkatrészek: Ha recsegnek, nehezen járnak, szereld szét, tisztítsd meg és zsírozd be őket! Vedd le a csavarokat, alátéteket, szedd ki
a csapágygolyókat, és ha kell, cseréld ki azokat!
• Lánc: Ha nem fut feszesen a nagy hajtólánckerék és a kis lánckerék közt,
akkor leeshet – a hátsó kereket rögzítő anyák/gyorskötések oldása után
a kereket hátramozgatva kell megfeszíteni.
• Kerekek: Defektnél szereld ki a belső gumitömlőt! Keresd meg a sérült
részt (esetleg vízbe nyomva a megjelenő buborékok segítségével)! Dörzspapírral csiszold le a környékét, és gumifolttal ragaszd meg! Segítség
lehet, ha van nálunk tömítőhab.

KERÉKPÁROS
KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK
Figyelj a kötelező tartozékokra!
• Egymástól független első és hátsó fék
• Csengőhangot adó hangjelző berendezés
• Előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben min. 150 m távolságról látható lámpa

• Elől fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem
háromszög alakú fényvisszaverő
• Az első keréken legalább 2 db borostyánsárga küllőprizma vagy fehér fényvisszaverő, körgyűrű felület
Gondoskodj a láthatóságról! Az első és a hátsó lámpa (vagy villogó) elhelyezhető a vezetőn is.
Bár a 2014. évi KRESZ-módosítást követően már fogyaszthatsz némi alkoholt
a mellék- és főútvonalon közlekedve is, de nagyon fontos, hogy mindig légy
biztonságos vezetésére képes állapotban!
Az esetek többségében úttesten kell kerékpároznod, a járdán tilos. Zebrán
csak a kerékpárt tolva jár elsőbbség!

Ha az úttest mellett van kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút, akkor
kötelező azt használnod. Ez alól kivételt jelent, ha az úttestre külön sávot nem
jelentő kerékpáros nyomot festettek.
Úttestre festett kerékpársáv esetén tilos a sávon kívül haladni, nem mehetsz
át a záróvonalon! Ha a kerékpársáv nyitott, balra kanyarodás előtt ráhajthatsz a gépjárművek által használt sávokra.
Autóbuszsávban akkor biciklizhetsz, ha a tábla megengedi, a nyitott kerékpársávval megegyező szabályok szerint.
Behajtást tiltó táblával jelölt útra, egyirányú utcába menetiránnyal szemben csak akkor mehetsz be, ha azt kiegészítő tábla engedi. Ahová buszok
és taxik behajthatnak, ott biciklivel is közlekedhetsz.
A legnagyobb, megengedett sebességek:
• lakott területen belül
• lakott területen kívül (sisakban, utas nélkül)
• lakott területen kívül (sisak nélkül)
• gyalog- és kerékpárúton
• gyalogos-kerékpáros zóna gyalogos részén

40 km/h
50 km/h
40 km/h
20 km/h
10 km/h

Utas szállítása: 16 éves kor feletti személy pótülésen maximum 10 éves utast
szállíthat. Gyerekülés előre és hátra is szerelhető, de rendelkeznie kell háttámlával és biztonsági övvel, továbbá az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet
összefüggésben a kormányzott kerékkel és a vele összeépített szerkezettel.
Legyen nálad:
• multifunkciós szerszám imbuszkulcs-készlettel;
• tartalék belső, vagy gumifolt;
• pumpa.

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS
Ha az autó vonóhorgára szereled a kerékpártartót, ügyelj arra, hogy a rendszámtábla és a hátsó lámpa is látható maradjon! Vasúti utazás előtt tájékozódj a kerékpárszállító kocsiról és a kerékpárjegyről!

További információért
forduljon hozzánk bizalommal!
Nemzeti Közlekedési Hatóság
és a megyei (fővárosi) közlekedési hatóságok
További információk a www.nkh.gov.hu honlapon

