Mielőtt külföldre indulsz bringával, nézz utána, hol milyen szabályok vannak
érvényben láthatósági mellény és bukósisak ügyben!
Ország

Kötelező láthatósági mellény

Kötelező bukósisak

Ausztria

nem

12 év alatt kötelező

Belgium

nem

nem

Bulgária

nem

nem

Ciprus

nem

nem

Csehország

nem

18 év alatt kötelező, felette ajánlott

Dánia

nem

nem

Egyesült Királyság

nem

Észtország

nem

nem, 15 év alatt javasolt*
16 év alatt kötelező (mindig: kerékpáron ülve,
gyerekülésben)

Finnország

igen

Franciaország

nem
Lakott területen kívül rossz látási viszonyok
esetén kötelező

Görögország

nem

nem

Hollandia

nem

nem

Horvátország

N/A

16 év alatt kötelező

Írország

nem

nem

Izland

nem

15 év alatt kötelező

Lengyelország

nem

nem

Lettország
Litvánia

nem
rossz látási viszonyok között kötelező

nem
nem egyértelmű: 18 év felett ajánlott*

Luxemburg

nem

Magyarország

nem
Lakott területen kívül rossz látási viszonyok
esetén kötelező

Málta

sötétben kötelező

nem egyértelmű: ajánlott vagy kötelező*

Németország

nem

nem

Norvégia

nem
Lakott területen kívül rossz látási viszonyok
esetén kötelező

nem

nem*

Románia

nem
rossz látási viszonyok esetén ruhán kötelező
a fényvisszaverő (nem feltétlenül mellény)*

Spanyolország

nem

Városon kívül kötelező, kivéve melegben,
emelkedőn és sportolóknak

Svájc

nem

nem, de ajánlott*

Svédország

nem

14* év alatt kötelező

Szerbia

nem

Szlovákia

rossz látási viszonyok között kötelező

nem
15 év alatt kötelező, felette csak lakott területen
kívül*

Szlovénia

nem

igen*

Olaszország
Portugália

nem

nem

nem*

nem, de ajánlott
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Információforrások:
http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country
http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf
ORSZÁGOK SZERINT:
* Egyesült Királyság: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Észtország: http://bikebaltic.blogspot.hu/2012/04/estonian-traffic-law-and-cyclists.html
* Franciaország: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Hollandia: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Litvánia:
18 év felett ajánlott: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
mindenkinek ajánlott: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
nem kötelező: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Málta:
ajánlott: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
és http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
kötelező: http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country
http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Olaszország:
nem kötelező http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
és http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country
kötelező http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Portugália: kötelező http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country
nem kötelező http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
*Románia: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
*Románia: http://www.lege-online.ro/lr-HOTARARE-1391%20-2006-(76226).html
*Svédország: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Svájc: http://zakka.dk/cykelhjelm/cykelhjelm_org_050615_helmet_summary.pdf
* Szerbia: http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima.pdf
* Szlovákia:
15 év alatt kötelező, felette csak lakott területen kívül
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
nem kötelező http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
* Szlovénia:
nem kötelező http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/safetyequip_bici_rules.pdf
és http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1560
csak 15 év alatt kötelező http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country
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