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A közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok. 
Ők azok, akiknek közúti baleset esetén közvetlenül a testük 
érintkezik a járművekkel, s a minimális védelem nyújtására 
sem képes ruházaton kívül más védelmi megoldás, illetve 
eszköz nem áll rendelkezésükre.

A közlekedésben gyalogosnak tekinthető:
-  az úton gyalogosan közlekedő személy (a kutyát sétáltató is)
-  az úton kerékpárt vagy segédmotoros kerékpárt toló sze-

mély
-  az úton gyermekjátékkal, rollerrel, kerekesszékkel közleke-

dő, gyermekkocsit, talicskát toló személy

Hol közlekedhetünk?
Gyalogosan a járdán vagy útpadkán ajánlott közlekedni. Tud-
ni kell, hogy abszolút elsőbbsége sehol nincs a gyalogosnak. 
Amennyiben nincs járda, gyalogosan az úttest szélén, egy sor-
ban, lakott területen kívül mindig a járműforgalommal szem-
be haladjanak. Gyalogos az úttesten elsősorban kijelölt gya-
logos-átkelőhelyen mehet át. Ha a közelben ilyen nincs, ak-
kor lakott területen lévő főútvonalon az útkereszteződésnél, 
egyéb helyen bárhol átmehet a gyalogos az úttesten a megfe-
lelő körültekintés után. Fontos, hogy az úttesten a legrövidebb 
áthaladást biztosító irányban menjen át. Mielőtt a járdáról az 

úttestre lépnek, 
meg kell győződ-
ni az áthaladás ve-
szélytelenségéről. 
Féktávolságon belül 
gyalogos nem lép-
het a járművek elé.

A gyalogosok átke-
lése az úttesten
A gyalogos az út-
testre akkor léphet, 
ha meggyőződött 
annak veszélyte-
lenségéről. Az út-
testre váratlanul 
nem léphet, köteles 
az úttesten késedelem nélkül átmenni, és tartózkodni minden 
olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhat-
ja vagy megtévesztheti. Csak a zöld jelzésre lehet áthaladni. 
A zöld jelzés villogása azt jelzi, hogy az áthaladást be kell fe-
jezni, ilyenkor az átkelést már meg sem szabad kezdeni, mi-
vel hamarosan a keresztező irányból érkező járművek kapnak 
szabad jelzést.
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Láthatóság
A gyalogosok sokszor nem kellően észlelhetőek, melynek ve-
szélyeivel nem számolnak. 2008. január 1-je óta lakott terü-
leten kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó 
gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 
fényvisszaverő mellényt kell viselnie.

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal 
oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra 
piros vagy sárga fényt adó, járművek vezetői által kellő távol-
ságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően vi-
lágított lakott területen közlekedik vagy közvetlenül a csoport 
előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágí-
tott jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.
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Hol közlekedhetünk?
Kerékpárral az alábbi utakon közlekedhetnek: kerékpárút, 
kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, zárt kerékpársáv, útpadka, 
gyalog- és kerékpárút. Ha az út mellett, annak vonalvezetését 
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek 
ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- 
és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem 
főútvonalként megjelölt út mellett, annak vonalvezetését kö-
vetve kerékpárutat vagy gyalog - és kerékpárutat jelöltek ki és 
az úton kerékpárnyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből 
más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is 
közlekedhetnek.   Járdán csak a feltételek megléte esetén, ha 
az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan vagy 12 éven 
aluli gyermek esetében „Főútvonal” jelzőtáblával jelzett úton, 
legfeljebb 10 km/h sebességgel, a gyalogosok zavarása nélkül 
szabad közlekedni.

A kerékpár kötelező tartozékai
A közúti forgalomban lévő kerékpár legyen felszerelve az 
alábbi kötelező tartozékokkal: könnyen kezelhető, megbízha-
tó kormányberendezés (1), két, egymástól függetlenül működ-
tethető fékszerkezet, melyek közül az egyik az első, a másik 
a hátsó kerékre hat (2), hangjelző berendezés, amely csak 
csengő lehet (3), a kerékpáron vagy a kerékpároson legyen 

egy elöl fehér  vagy kadmiumsárga fényt adó és egy hátra pi-
ros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter tá-
volságról látható helyzetjelző folyamatosan égő vagy villogó 
lámpa (4), elől egy  fehér, hátul egy vagy két, szimmetrikusan 
elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő, 
legalább az első keréken legalább 2 db borostyánsárga színű, 
mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (küllőpriz-
ma) (5). A kötelező tartozékokkal fel nem szerelt kerékpárral 
(gyermekjáték vagy sporteszköz) a saját biztonságuk érdeké-
ben ne közlekedjenek közúton!
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Láthatóság
A kerékpárosok sokszor nem kellően észlelhetőek a közle-
kedés többi résztvevője számára, melynek veszélyeivel nem 
számolnak. 2008. január 1-je óta lakott területen kívüli út út-
testjén közlekedő kerékpárosnak éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt kell viselnie, hiszen 
közvilágítás nélküli útszakaszon csak ebben az esetben ész-
lelhetőek.

Átkelés az úttesten
Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen átkelve szálljon le kerékpárjá-
ról és tolja át a túloldalra, hiszen csak így számít gyalogosnak. 
Amennyiben nem száll le kerékpárjáról, nincs elsőbbsége a 
járművekkel szemben!

Néhány szót a „Behajtani tilos” jelzőtáblával jelzett úton 
való közlekedésről: Ezen útszakaszra akkor hajthat be ke-
rékpáros, ha kiegészítő tábla azt megengedi és az utca másik 
oldalán az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla alatt kiegészítő 
táblával figyelmeztették a járművezetőket a szembejövő ke-
rékpárosok közlekedésére.
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