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Napi élmény a pesti utcán: szembejön a 
biciklista. Vagy éppen az autós a brin-
gásokkal? 

Az autós akkor jár el a KRESZ szabályai 
szerint, ha egyirányú utcában figyel a jobb-
ról jövőkre, megadja nekik az elsőbbséget. 
A jogszabály szerint ugyanakkor „Az út-
testen, burkolati jellel kijelölt kerékpáros 
nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttes-
ten történő haladásra ajánlott útfelületet. 
Az így megjelölt úttesten fokozottan szá-
molni kell kerékpárosok közlekedésével.”

De hogyan lehetne „számolni” a biciklis-
sel!? A szabályok alapján ugyanis némely 
egyirányú utcában – nem egy, hanem sok 
tucat helyen – két irányban is látszik a 
„kerékpáros közlekedésre kijelölt úttest” 
felfestése. 

Ha a kocsi az egyirányú utcában halad, 
az előttünk tekerőnek mint teljes jogú köz-
lekedőnek elsőbbségi joga van. Nem is igen 
férünk el mellette az egyméteres oldal-sza-
bályt betartva, így mögötte kullogunk. De 
ha szembe jövő kerékpáros bukkan fel ilyen 
helyen előttünk, akkor kinek kell elsőbbsé-
get adni? Erről bizony nem szól a KRESZ. 

Sok helyütt ráadásul tábla jelöli, hogy be 
lehet hajtani az egyirányú utcába kerék-
párral. Nem feltűnő, de ott van. Tehát a 
helyenként felfestéssel, esetleg táblával is 
jelzett egyirányú utcában eszerint az az új 
szabály, hogy a balról jövőkre is ügyelni, 
figyelni kell. És ha a biciklis a balolda-
lon, a forgalommal szemben jön, egyene-
sen nekihajtva a jobbkézszabályt betartó, 
csak a jobboldalra figyelő autónak, akkor 
kész a baleset. Ki lesz a hibás? Ami biz-
tos, hogy a kerékpáros könnyebben vagy 
komolyabban megsérül, és a kocsin is sé-
rülés keletkezik. 

Külön nehezíti a helyzetet, hogy a kerék-
párosnak nem kell vizsgáznia KRESZ-ből. 
Ezért nem érdekli a piros lámpa, ezért hajt 
át a zebrán – ahol át kellene tolnia a két-
kerekűt –, ezért hoz veszélyt, mind magá-
ra, mind az autósokra. Mindezeket aligha 
gondolta végig, aki döntést hozott arról, 
hogy az egyirányú utcák mindkét oldalról 
járhatóak legyenek biciklivel. ●

Egyirányú – két keréken
Angelus Róbert
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