
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

a közúti közlekedés szabályairól 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

Gyalogosok közlekedése 

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell 

közlekednie. 

(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, 

illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek. 

(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban 

a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a 

járműforgalommal szemben, 

b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott 

gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak. 

(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, 

csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az 

úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok 

között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból 

észlelhető lámpát kell vinnie. 

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs, 

a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a 

menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a 

járdasziget teljes hosszában), 

b) egyéb helyen bárhol, 

a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át. 

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem 

léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek 

vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti. 

(7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak 

elsőbbsége van - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a 

járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető 

jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs. 

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles 

meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan 

közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud. 

(9) A gyalogosnak tilos 

a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni; 

b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló 

jármű stb.) közelében az úttestre lépni; 

c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt 

területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni; 

d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített átkelőhelyen kívül - áthaladni; 

e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni; 

f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni; 

g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van. 

(10) Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha 

meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a 

továbbhaladás tilalmát jelzi. 

(11) Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos. 

(12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem 

értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 

fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 



Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése 

22. § (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten - annak menetirány szerinti jobb szélén - közlekedhet. Hídon a 

csoport ütemes lépésben nem haladhat. 

(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul 

pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a 

csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, 

szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező. 

(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles gondoskodni. 

(4) Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetőleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs 

(vagy nem járható) - az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával - az úttesten közlekedhet. 

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok 

54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz 

forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és 

forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb 

széléhez húzódva kell közlekedni. 

(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés 

a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán 

is szabad közlekedni. 

(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. 

(4) Kerékpárral 

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

b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni 

nem szabad. 

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok 

szerint - kell az úttesten áthaladnia. 

(5) 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. 

(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell 

kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell 

viselnie. 

(7) Tilos 

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

b) elengedett kormánnyal kerékpározni; 

c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpárutánfutót kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni; 

d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni; 

e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben 

akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani; 

f) kerékpárral állatot vezetni. 

(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt 

rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok - a quad és a mopedautó kivételével - közlekedésére is alkalmazni kell 

azzal, hogy 

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, 

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani, 

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni 

nem szabad. 

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

17. életévét betöltötte. 

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti. 

(11) 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 követve 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. 

 



6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről 

A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni 

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, 

b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó 

kerékre hat, 

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet, 

d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával, 

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, 

f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel, 

g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó 

fényvisszaverővel (küllőprizmával). 

A g) pontban előírt fényvisszaverőt a kerékpárokra 1991. évi december hó 31. napjáig kell felszerelni. 

(2) A kerékpárt fel szabad szerelni 

- elöl fehér, 

- oldalán borostyánsárga, 

- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga 

fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű 

fényvisszaverőt tartalmaz. 

(3) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta időben - olyan járműből, amelynek távolsági 

fényszórója azt megvilágítja - 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük. 

(4) A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés 

d)-f) pontjában említett világító, illetőleg fényjelző berendezésekkel. Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától 

0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek. 

(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban 

és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és 

lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, 

illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel. 

(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű, 

két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó). 

(7) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni 

a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 

0,60 méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú - a pótkocsira előírt - fényvisszaverővel, 

b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával. A kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos 

kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja. 

(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és 

kikapcsolhatók. 

(9) A kerékpár világító és fényjelző berendezéseit a következőképpen kell elhelyezni: 

a) Az (1) bekezdés 

- d) pontjában említett lámpát, 

- e) pontjában említett hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpát és 

- f) pontjában említett hátsó (piros színű) fényvisszaverő(ke)t, 

valamint a (2) bekezdésben említett első (fehér) fényvisszaverőt a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában 

úgy, hogy 

- az úttesthez 0,35 méternél közelebb, 

- a lámpák az úttesttől 0,90 méternél távolabb, 

- a fényvisszaverők az úttesttől 0,60 méternél távolabb ne legyenek. 

b) Az (1) bekezdés g) pontjában említett, kerékre oldalsó (borostyánsárga színű) fényvisszaverőt (küllőprizmát) 

úgy, hogy annak távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen. 

c) A (2) bekezdésben említett szélességjelzőt úgy, hogy az a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra 

0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35-0,60 méterre legyen. 


