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I. Cikk 

Meghatározások 

d) „Út” a közforgalom céljára nyitva álló minden út vagy utca teljes 
területét jelenti; 

e) „Úttest” az útnak azt a részét jelenti, amelyet rendes körülmények 
között a járműforgalom használ; az út magában foglalhat több úttestet is, 
amelyek egymástól láthatóan el vannak választva, pl. elválasztó sávval 
vagy szintkülönbséggel; 

f) Az olyan úttesteken, amelyeknél egy vagy több szélső forgalmi sáv, 
illetőleg nyomsáv bizonyos járművek közlekedésére van fenntartva, az 
„úttest széle” a közút többi használói számára az úttest fennmaradó 
részének a szélét jelenti; 

g) „Forgalmi sáv” az olyan hosszirányú sávok bármelyikét jelenti, 
amelyekre az úttest felosztható, függetlenül attól, hogy azok hosszirányú 
útburkolati jelekkel meg vannak-e jelölve vagy sem, és amelyek elég 
szélesek ahhoz, hogy azokon a motorkerékpárt kivéve más gépjárműsor 
haladhasson; 

g/1. „Kerékpársáv” az úttest kerékpárok számára kijelölt részét jelenti. A 
kerékpársávot az úttest többi részétől hosszirányú útburkolati jel 
különbözteti meg; 

g/2) „Kerékpárút” olyan önálló utat vagy az út egy részét jelenti, melyet 
kerékpárok számára jelöltek ki és ilyenként megjelöltek. A kerékpárutat 
más utaktól, illetve ugyanazon út többi részétől szerkezeti elemekkel 
választják külön; 

h) „Útkereszteződés” az utaknak minden szintbeni kereszteződését, 
egymásba torkollását vagy egymástól elágazását jelenti, ideértve azokat a 
térségeket is, amelyeket az ilyen kereszteződések, egymásba torkollások 
vagy egymástól való elágazások alakítanak ki; 

l) „Kerékpár” az olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet kizárólag a 
rajta helyet foglaló személy izomereje hajt, pedálok vagy kézi forgattyúk 
segítségével; 
 



 

27. Cikk 

Külön rendelkezések kerékpárosokra, segédmotoros kerékpárok vezetőire 

és motorkerékpárosokra 

1. A Szerződő Felek vagy szerveik megtehetik, hogy az Egyezmény 10. 
Cikke 3. bekezdésének a rendelkezései ellenére nem tiltják meg a 
kerékpárosoknak az egymás mellett való haladást. 

2. Tilos a kerékpárosoknak a kormányt mindkét kézzel elengedve 
kerékpározni, magukat másik járművel vontattatni, továbbá a vezetést 
akadályozó vagy a többi úthasználóra veszélyes tárgyakat szállítani, húzni 
vagy tolni. Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni a segédmotoros 
kerékpárok vezetőire és a motorkerékpárosokra is, de ezek ezenfelül 
kötelesek mindkét kezükkel tartani a kormányt, kivéve, amikor az 
Egyezmény 14. Cikkének 3. bekezdésében leírt vezetési műveletet jelzik. 

3. Tilos kerékpárosnak és a segédmotoros kerékpár vezetőjének járművén 
utast szállítania; a Szerződő Felek vagy szerveik azonban e rendelkezéstől 
eltérhetnek, így különösen megengedhetik az utasok szállítását a 
kerékpárra szerelt pótülésen vagy pótüléseken. A motorkerékpáros 
utasokat csak – ha ilyen van – az oldalkocsiban és a vezető mögött esetleg 
felszerelt pótülésen szállíthat. 

4. Ha kerékpársáv vagy kerékpárút áll rendelkezésre, a Szerződő Felek 
vagy alárendelt szerveik megtilthatják a kerékpárosoknak az úttest többi 
részének használatát. Hasonló körülmények között engedélyezhetik a 
segédmotoros kerékpárok vezetőinek a kerékpársávon vagy kerékpárúton 
való közlekedést, és ha azt indokoltnak ítélik, megtilthatják nekik az úttest 
többi részének használatát. Hazai jogszabálynak kell meghatározni, hogy a 
többi úthasználó milyen feltételek esetén használhatja vagy keresztezheti a 
kerékpársávot vagy a kerékpárutat, mindenkor biztosítva a kerékpárosok 
biztonságát. 
 


