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Annak érdekében, hogy a bicikli mindany
nyiunk számára valóban szabadságot és 
boldogságot jelentsen, figyelmet kell for
dítani az előkészületekre. A gyermekek 
számára a kerékpáros ismeretek elsajátí

tása során a szülőktől tanultak a legfonto
sabbak, hiszen előszőr a szüleik példáján, 
útmutatásán keresztüI ismerkednek meg 
a közlekedés legfontosabb szabályaival.

MIT TEGYEN A SZÜLŐ, HA KERÉKPÁRT AKAR VÁSÁROLNI GYERMEKÉNEK?
A megfelelő ár/érték arány figyelembe vétele mellett gyermekünk kerékpárjának meg
vásárlásakor a következő fontos szempontokat kell még szem előtt tartanunk:

1. Kerékpárt lehetőleg kerékpáros szakboltban vásároljunk.
2.  Vásárláskor a legfontosabb szempontok a kerékpár minősége, felszereltsége és 

rendeltetése, persze nem elhanyagolható a megjelenése sem.
3.  A szülőnek fel kell mérnie, hogy gyermekének milyen elképzelései vannak új kerék

párja használatáról, milyen utakon és milyen célból fog vele járni. A szakképzett 
eladó segíthet a megfelelő kerékpár kiválasztásában.

4.  Csak a megfelelő méretű biciklit szabad megvásárolni! Ragaszkodjunk a vásárlás 
előtti kipróbáláshoz, nagy segítséget jelent!
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MIT ADJUNK A GYERMEKRE?
• láthatósági mellényt 
•  fényvisszaverő pántokat a csuklóra és 

a bokára, lehetőleg fényvisszaverő ru
házatot;

• kerékpáros fejvédőt;
• kesztyűt, könyök és térdvédőt;
• kerékpáros szemüveget 
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A KERÉKPÁR  BEÁLLÍTÁSA
Ha már sikerült a gyerek magasságának 
és testalkatának megfelelő kerékpárt ki
választatnunk, megvásárolnunk és fel
szerelnünk, akkor a következő dolgunk a 
kerékpár beállítása. Tételezzük fel, hogy 
a megvásárolt kerékpár műszakilag pon
tosan beállított, kipróbált (működnek a 
fékek és a világítás, a lánc feszessége 
megfelelő). Ezután első teendőnk a nye
regmagasság beállítása.

Akkor ideális a nyereg magassága, ha 
a gyermek a kerékpáron ülve a legalsó 

helyzetbe állított pedálra teszi a lábát, s 
lába ekkor enyhén be van hajlítva. A láb
nak semmi esetre sem szabad teljesen ki
nyújtva lenni, mert az azt jelenti, hogy túl 
magas a nyereg! Következő lépés a nye
reg és a kormány távolságának beállítása. 
Általánosságban elmondható, hogy akkor 
jó ez a távol ság, ha a kerékpáron kényel
mesen ülve (először egy közepes magas
sággal) a gyer mek megfogja a kormányt,  
előre, lefelé nézve a kormány  vonala 
nagyjából  kitakarja  a látóteréből az első 
kerékagyat. A jó beállításhoz a kormány
szár (stucni) megfelelő (először közepes) 
magassága is szükséges.

Egyes típusoknál a kormány több hely
zetbe is beállítható felle, előre vagy hátra 
buk tatva, amit aztán erősen rögzíteni is 
kell!
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A KERÉKPÁROS FELKÉSZÍTÉSE
A kerékpár felkészítése és beállítása mel
lett természetesen szükség van a kerék
pározó gyermek felkészítésére is. Fontos, 
hogy tisztában legyünk a gyermekeink 
életkorából fakadó különbségekkel (ki
sebb korban egészen másképpen lát
ják a világot, és benne a közlekedést is).  
A gyermekek gyakran ösztönösen cse
lekszenek, esetenként figyelmetlenek, 
döntéseiket pedig az ésszerűség mellett 
az érzelmek is befolyásolják. Ennek is
meretében szükséges tehát felkészíte
ni őket a forgalommal való találkozásra. 
Igaz, hogy jelenleg a kerékpározáshoz 
semmiféle jogosítványra nincs szükség, 
azonban a közlekedési szabályok egyfor
mán érvényesek a gyermekekre és felnőt
tekre, minden közlekedőre. Ezért fontos, 
hogy gyermekeinkkel megismertessük a 

legfontosabb közlekedési szabályokat, és  
a kerékpározással kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati ismereteket. 12 év alatti gyer
mek főútvonalon nem kerékpározhat,  és 
6 év alatti gyermeket főútvonalon (akár 
gyalogosan is) felügyelet nélkül hagyni ti
los.

HA MÁR MINDEN KÉSZ...
Elindulás előtt minden esetben meg kell 
vizsgálni a kerékpár legfontosabb tarto
zékait. A kerékpár akkor útrakész, ha ke
mények a gumik; jól működnek a fékek, 
a féktáv rövid; a lánc tiszta és olajozott; 
a kormány kellően feszes és könnyen 
forgatható; a nyereg szorosan illeszkedik  
a nyeregcsőhöz; a nyeregcső szorosan 
illeszkedik a vázhoz; a gyorskioldók (ha 
vannak a kerékpáron) megfelelő állásban 
vannak, szilárdan tartják a kerekeket.
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NÉHÁNY TANÁCS A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN

Átkelés az úttesten
Amennyiben   gyermekünk   gyalog  vagy  
kerékpárral  szeretne  átkelni  az úttesten, 
ugyanazok a szabályok érvényesek rá: ha 
van kijelölt gyalogos átkelőhely, zebra, 
akkor azon kell átkelni  a kerékpárt tolva 
, mert itt kisebb a kockázat; azonban az 
elővigyázatosság itt is fontos. A kétirányú 
forgalmú úton a járdáról való lelépés előtt 
a gyermek nézzen balra, majd jobbra, 
majd megint balra, és csak akkor induljon 
el, ha a közeledő járművek még olyan tá
volságban vannak, hogy biztonságosan át 
tud kelni. Az egyirányú forgalmú útnál elő
ször meg kell győződni a forgalom irányá
ról, és annak függvényében kell szétnézni, 
csak akkor lehet átkelni, ha meggyőződ
tünk az áthaladás veszélytelenségéről. Ha 
a járdaszegély mentén autók parkolnak, 
előre lehet lépni a parkoló autók vonalába 

(de ne tovább!), hogy a gyermeknek jobb 
rálátása legyen az úttestre. Ha a gyermek 
kerékpárral van, feltétlenül szálljon le jár
művéről, és azt maga mellett tolva ke
resztezze az úttestet. Sokat segíthetünk, 
ha gyermekünkkel a járdaszegélyen állva 
gyakoroljuk a közlekedési helyzet felmé
rését. Arra is hívjuk fel a figyelmét, hogy 
nem csupán neki kell az autókat jól látnia, 
de az autóvezetőknek is jól kell látniuk őt, 
ezért úgy helyezkedjen, hogy pl. egy par
koló autó vagy egy nagyobb növény ne 
takarja el az elhaladó járművek elől. Így 
a gyermek könnyedén megtanulja, hogy 
mely körülmények közt biztonságos az 
átkelés, azaz hogyan kell időzíteni az in
dulást. A megfelelő készségek elsajátítása 
ugyanis nem elsősorban életkor, hanem 
gyakorlat kérdése.
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Jobbra tartási  kötelezettség
Ha gyermekünk kerékpárral az úttesten 
közlekedik, a forgalommal azonos irány
ban haladjon, az úttest jobb szélén. Az 
úttestre való ráhajtáskor  az átkeléshez 
hasonlóan  nagyon alaposan körül kell 
nézni. Fontos, hogy megtanuljon alacsony 
és nagyobb sebesség mellett is egyenes 
vonalban haladni. Mozgása csak ebben 
az esetben számítható ki a mellette el
haladó forgalom számára. Fel kell hívni 
a kerékpárosok figyelmét  a járdaszegély  
mellett parkoló  autókra is.
Helyismeret
A szülő felelőssége, hogy felkészítse gyer
mekét a biztonságos közlekedésre. Hasz
nos gyakorlat, ha közösen kerékpárral 
bejárjuk és megismerjük a környék utcá
it. Az utat érdemes többször is megtenni 
odavissza, hiszen kisebb korban a figye
lem rövidtávú, így a sok új és fontos infor
máció a többszöri bejárás után rögzül. 
A kerékpár műszaki hibája
Bármikor előfordulhat, hogy menet köz
ben valami elromlik egy kerékpáron: de
fektet kap, ereszteni kezd a szelep, elrom
lik a fék, a lánc leugrik a fogaskerekekről, 
meglazul vagy leesik valamelyik alkatrész 
(a sárhányó, csomagtartó, letámasztó 
stb.}. Ilyenkor az első és legfontosabb te
endő, hogy a gyermek az úttest jobb szé
lére húzódva az első biztonságos helyen 
álljon meg. Hibás járművel veszélyes foly
tatni az utat! Ha a hiba jellege olyan, amit 
a gyermek maga helyben el tud hárítani 
vagy ehhez segítséget tud kérni, és ezt 
követően meggyőződött róla, hogy a ke
rékpár újra biztonságos (útrakész), akkor 
folytathatja útját. Tanítsuk meg gyerme
künknek, hogy nagyobb, helyben el nem 

hárítható  hiba  esetén  értesítsen  felnőt
tet  (pl. szülőt)!  Fontos,  hogy meghibáso
dott járművel a gyermek ne folytassa útját!
Baleset, sérülés
A jó kerékpáros legfontosabb tulajdonsá
gai közé tartozik a figyelem és a lélekje
lenlét. Mégis előfordulhat, hogy valami
lyen kockázatos helyzet vagy manőver 
következtében gyermekünk elesik, vagy 
egyéb balesetet szenved.

Nagyon fontos felkészítenünk arra, hogy 
ilyen esetben próbáljon minél inkább 
bátran, de megfontoltan és higgadtan vi
selkedni, függetlenül attól, hogy ő, vagy 
mások okozták a balesetet. Maradjon a 
helyszínen, ha meg is ijedt, ne szaladjon 
el, várja meg a segítséget. Ha a helyzet 
megítélése szerint  súlyosabb, kérjen se
gítséget a legközelebbi felnőttől. Ismerje 
a mentők (104), tűzoltók (105) és a rend
őrség (107) vagy a segélykérő (112) tele
fonszámait. Gyermekünket minden eset
ben úgy engedjük el kerékpározni, hogy 
legyen nála az értesítendő szülő neve és 
elérhetősége. Ezzel elejét lehet venni an
nak, hogy a váratlan helyzetek még bo
nyolultabbá váljanak.
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