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…Mert menő!
Aki már ült biciklin, és végigsuhant vele az utcán, tudja nagyon jól, milyen élmény  
a tekerés! Szabad vagy, a szabadban vagy, mozogsz… Mi kell még?

…Mert gyors!
Biciklivel háromszor olyan gyorsan lehet haladni, mint gyalog, és ugyanannyi 
erőfeszítéssel háromszor akkora utat teszel meg. Ezért a bringázás a legjobb módja 
lehet akár a suliba járásnak is.

…Mert a bringázás sportos!
A kerékpározás megmozgatja a fő izomcsoportokat a lábakban, megdolgoztatja  
a szívedet és a tüdődet, és növeli az állóképességet, ezáltal több energiád lesz. Sportos 
leszel tőle, nem fenyeget az elhízás – ennél jobbat aligha tehetnél az egészségedért.

…Mert óvod vele a környezetedet!
Mindenki szereti a tiszta levegőt, ami az egészségednek is nagyon fontos. Minél többen 
választják a bringázást, annál kevesebben utaznak autóval, azaz annál kevesebb 
kipufogógáz kerül a levegőbe. 
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A BRINGÁD TARTOZÉKAI
• két, egymástól függetlenül működő fék
• fehér színű első prizma
• piros színű hátsó lámpa
• piros színű hátsó prizma

•  az első keréken legalább 2 db boros-
tyánsárga küllőprizma vagy fehér fény-
visszaverő, körgyűrű felület

• csengő

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK
•  szélességjelző – hogy lássák, milyen 

széles a bringád
•  visszapillantó tükör – hogy lásd, mi tör-

ténik mögötted
•   sárvédők – hogy megóvd a ruházato-

dat a felfröcsögő sártól
•   pumpa és pumpatartó – ha bármikor 

leeresztene a kereked
•   kulacstartó és kulacs – hogy gondos-

kodni tudj a megfelelő folyadékbevi-
telről

•  lakat – hogy bárhol biztonságosan rög-
zíthesd a biciklidet

•   gumijavító készlet (ragasztókészlet, gu-
mileszedő) – ha útközben hirtelen de-
fektet kap a biciklid, meg tudd javítani 

•   szerszámkészlet – ha menet közben 
bármelyik alkatrészed meglazul, meg 
tudd húzni

Két, egymástól függetlenül 
működő fék

2 db borostyánsárga küllőprizma vagy fehér fényvisszaverő, 
körgyűrű felület az első keréken

Fehér színű 
első prizma

Fehér színű 
első lámpa

Csengő

Piros színű 
hátsó lámpa

Piros színű 
hátsó prizma
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ELENGEDHETETLEN  KIEGÉSZÍTŐK
• bukósisak – védi a fejedet a sérüléstől
•  fényvisszaverő ruházat – segíti az au-

tósokat abban, hogy észrevegyenek 
téged (használata lakott területen kívül 
sötétedés után vagy rossz látási viszo-
nyok közt kötelező!)

•  biciklis kesztyű – hogy ha megizzadsz, 
ne csúszkáljon a kezed a markolaton, 
és ha elesel, maradjon bőr a tenyere-
den

•  széldzseki – hogy ha megizzadsz, és 
lehűl a levegő, ne vacogj a bringán

INDULÁS ELŐTT
Minden elindulás előtt ellenőrizd, 
• a fékek jól működnek-e;
• nincs-e a kerekekben nyolcas;
• a gumik eléggé fel vannak-e a fújva;
• a lánc tiszta és olajozott;
•  a kormány feszes és merőleges az első 

kerékre;

•  ha váltós a bringád, jól működnek-e  
a fokozatok;

•  a gyorskioldók (ha vannak a kerékpá-
ron) megfelelő állásban vannak, szilár-
dan tartják a kerekeket, ülést.

Ha olyan hibát találsz, amit nem tudsz egyedül vagy a szüleid segítségével megjavíta-
ni, mindenképpen vigyétek szervizbe a kerékpárt! Ezen felül minden tavasszal, illetve  
a nagyobb túrák előtt is érdemes elvinni a bringát egy átnézésre, így ha vannak rejtett 
hibák, azt a szerelő még idejében megtalálhatja és kijavíthatja azokat. 
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HOL SZABAD KERÉKPÁROZNOD?
Kerékpárúton, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon 
Ha az út mellett vagy az úton van kerékpárút vagy kerékpársáv, 
akkor csak azokon szabad bringával közlekedni. A kerékpársáv és  
a nyitott kerékpársáv az úttest jobb szélén található. A kettő között 
az a különbség, hogy a nyitott kerékpársávot más járművel is igénybe 
vehetik, pl. kanyarodáskor.

Gyalog- és kerékpárúton, gyalogos-kerékpáros zónában
Ha ilyen táblákat látsz, akkor a kerékpároddal ott, és nem az úttesten kell 
haladnod! Viszont légy nagyon figyelmes és türelmes a gyalogosokkal, 
hiszen ők ugyanolyan joggal használják az utat, mint te. Gyalog- és 
kerékpárúton az egyik oldal a gyalogosoké, a másik a kerékpárosoké, 
de akkor se légy türelmetlen, ha a gyalogosok véletlenül a te sávodba 
tévednek, hanem kérd meg illedelmesen őket, hogy hagyjanak neked 
is helyet!

Úttesten
Ha nincs kerékpárút, kerékpársáv az út mellett, és tábla nem tiltja, 
akkor az úttest jobb szélén szabad kerékpároznod, többsávos úton a 
külső sávban. Figyelem! Főútvonalon csak akkor tekerhetsz, ha már 
elmúltál 12 éves!
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JÓ, HA MINDIG ÉSZBEN TARTOD…
Mindig légy látható! Hiába irányítod a bringádat biztonságosan – ha az autósok nem 
vesznek észre, könnyen érhet váratlan meglepetés. Mindig ellenőrizd kerékpárod 
lámpáit, viselj világos színű ruhát és fényvisszaverő kiegészítőket (karpántokat, 
bokapántokat, láthatósági mellényt)!

Mindig légy kiszámítható! Az autósoktól csak akkor várhatod el, hogy megfelelően 
ügyeljenek rád, ha a te mozgásod is egyértelmű. Tartsd az irányt biztosan, egyenesen, 
kanyarodás előtt pedig mindig használd a megfelelő karjelzéseket!

Tarts megfelelő távolságot az útpadkától! Sok úthiba, csatornafedél és egyéb akadály 
kerülhet az utadba az úttest szélén. Ha nem az út legszélén haladsz, nem kényszerülsz 
ezek miatt hirtelen irányváltoztatásra, így kiszámíthatóbb lesz a mozgásod.

Szemkontaktus. Kereszteződésnél, zebrán vagy bármilyen más forgalmi helyzetben 
meg kell győződnöd arról, hogy az autós vagy másik bringás, motoros észrevett, ezért 
nézzetek egymás szemébe! Innen tudod biztosan, hogy észrevettek és számolnak 
veled!
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AMIT SOSE TÉGY…

Sötétben ne! Ne kerékpározz sötétedés 
után! Ha mégsem érsz haza időben, 
tudod, mi a teendő… Légy nagyon óvatos 
és látható (lámpák, láthatósági mellény 
stb.)!

Nincs zenehallgatás és mobilozás! 
Sose hallgass fülhallgatóval zenét vagy 
telefonálj bringázás közben – szükség 
van a füledre ahhoz, hogy meghalld a 
közlekedő járműveket!

Helyezkedés a pirosnál: ha a jelzőlámpa 
tilos jelzést mutat, sose állj kerékpároddal 
jobbról olyan jármű mellé, amelyik jobbra 
akar kanyarodni, és ezt irányjelzővel jelzi, 
vagy amelyik a nyitott kerékpársávra már 
be is sorolt!

Tartsd észben azt is, hogy főleg  
a nagyméretű járművek – buszok, 
teherautók – vezetői nem látnak 
ki minden irányba. Ezt nevezzük 
holttérnek. Ha belekerülsz egy nagy 
jármű holtterébe, az nagyon veszélyes 
lehet, mert a gépjárművezető nem biztos, 
hogy észrevesz, ezért, ha egy forgalmi 
lámpánál vagy kereszteződésnél meg kell 
állnod, nagy járművek mellett semmiképp 
se várakozz!

A kormányra semmit! Ne akassz  
a kormányra semmit, mert beakadhat  
a küllők közé, amiből biztosan nagy esés 
lesz!
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