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KERÉKPÁR KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

/Általános/ 

A gyártmányú …………………. típusú MTB, CTB kerékpárhoz 

Tisztelt Vásárló! 

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy mától tulajdonosa lett az általunk forgalmazott 

kerékpárnak. A kerékpár első használatba vétele előtt kérjük, hogy feltétlenül tekintse át a 

mellékelt kezelési útmutatót. Néhány sorban rögzítettük a kerékpárral és a kerékpározással 

összefüggő legfontosabb ismereteket. 

Bizonyára hamarosan megbízható társa lesz az a kerékpár akkor, ha kiválasztása a felhasználás 

figyelembevételével történt. Napjainkban már ismert tény, hogy a sport és szabadidő, valamint a 

fokozott igénybevételű különböző stílusú verseny kerékpározás /pl.: trial, hegyi gyorsasági, stb./ 

más és más konstrukciójú és minőségi szintű technikát igényel. A speciális felhasználási 

igényekről mindig kérjen tájékoztatást a kereskedelmi egységszakemberétől! 

Ahhoz, hogy a megvásárolt kerékpár igényeit megfelelő műszaki biztonsággal kielégítse, a jelen 

kezelési utasításban foglaltak szerint kell üzemeltetni és karbantartani. 

A speciális kiegészítőkhöz, tartozékokhoz kérje az adott termékre vonatkozó kezelési, szerelési 

és karbantartási útmutatót. /pl.: első és hátsó rugóstagok, villák, stb./ 

A HASZNÁLAT JELLEGE  

Az általunk forgalmazott MTB ÉS CTB TÍPUSOK A KÖNNYŰ TEREPVISZONYOK 

KÖZÖTTI TÁJKERÉKPÁROZÁSRA, VALAMIT VÁROSI HOBBY FELHASZNÁLÁSRA 

ALKALMASAK. A RUGÓS VILLÁVAL SZERELT KIVITELEK A MENETKOMFORTOT 

JAVÍTJA A TÁJKERÉKPÁROZÁS SORÁN. A NORMÁL ÉS RUGÓS VILLÁVAL 

SZERELT VÁLTOZATOK EGYIKE SEM ALKALMAS AZ EXTRÉM 

IGÉNYBEVÉTELEKRE. 

FIGYELMEZTETÉS! 

A kerékpár a 6/1990./IV.12./ KÖHÉM sz. rendelet 116.§ (1.) bekezdés előírása alapján, 

kizárólag a kötelezően előírt és szabályszerűen elhelyezett tartozékok felszerelése után vehet 

részt közúti forgalomban! 

 

 

A kerékpár üzembe helyezése 

Értesítéskor az eladó kereskedelmi egység dolgozói egy rövid műszaki ellenőrzést és a megfelelő 

beállításokat elvégzik, de engedje meg, hogy néhány tanácsot adjunk a kerékpár üzembe 

helyezéséhez, beállításához. 

A használatba vétel előtt az alábbiak ellenőrzése elengedhetetlenül szükséges: 

- első és hátsó fék megfelelő működése, 

- a kormány és nyereg megfelelő pozíciója és szilárd rögzítése, 

- az első villa /kormány/ akadálymentes és játékmentes elfordíthatósága, 

- az első és hátsó kerék megfelelő pozíciójú szilárd rögzítése, 
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- a kerék tömlőinek megfelelő légnyomása, 

- a kötőelemek /csavarok/ megfelelő előfeszítettsége /meghúzása/, 

- a váltórendszer beszabályozása /amelyik típus váltóval rendelkezik/. 

 

Nyereg beállítása 

 

A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a kerékpáron ülő személy talpa úgy éri el a pedál alsó 

holtpontban, hogy lába térdben enyhén behajlított. /Rugós hátsó villa esetén a nyeregcső csak a 

nyeregváz cső alsó szintjéig engedhető le./ 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

A nyeregtartó csövet csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad felemelni! Rugós 

hátsó villa esetén a nyeregcső csak a nyeregváz cső alsó szintjéig engedhető le. Fentiek 

figyelmen kívül hagyása az alkatrészek deformációját, törést idézhetik elő, baleseti veszélyt is 

jelent. 

 

Kormány beállítása 

 

A kormány magasságát úgy lehet beállítani, hogy a speciális vonócsavart meg kell lazítani. A 

magasságirányú beállítás után a vonócsavar előfeszítésével a feszítőkúp biztosítja a szilárd 

rögzítettséget. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

A kormányszárat kizárólag csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad kihúzni! A 

kormányszár továbbhúzása az alkatrészek deformációját, törését eredményezheti, és fokozott 

balesetveszélyt jelent! Az Ahead kormányfej magassága hézagoló alátétek áthelyezésével 

állítható! 

 

Fékek beállítása 

  

A közlekedés biztonsága érdekében talán a leglényegesebb a fékberendezések helyes beállítása 

és működése, valamint rendszeres ellenőrzése! Az ismert konstrukció az egyszerű, gyors és 

biztonságos fékbeszabályozás lehetőségét biztosítja. Kisebb után állításhoz elegendő a fékek 

állítócsavarjait szabályozni. Az anya kilazítása után a rögzítő csavar furatán át meg kell húzni a 

bowdent. A megfelelő beszabályozás után az anya meghúzásával biztosította korrekt pozíció. A 

kormány magasság állítása esetén az első féket bizonyos féktípusoknál újra kell szabályozni. 

A hátsó fék kisméretű után állítása azonos módon végezhető. Amennyiben az után állítás a fékek 

állítócsavarjaival nem lehetséges, úgy a fék részegységeinek beszabályozása, túlzott kopás 

esetén a fékbetétek haladéktalan cseréje szükséges. 

A használat során a fékpofák betétjei elkopnak. A kopás okozta betétcserét követő beállítás 

akkor jó, ha a fékbetétek és a kerékpánt illetve fékagy közötti hézag 1-2 mm. 

Beállítás menete a következő: 

- a fék állítócsavarját a fékkarnál – ha olyan kivitelű – teljesen be kell csavarni, 

- a vezérlő bowden rögzítő csavarját fel kell lazítani, 

- a fékpofák összefogó szerszámmal, szükség esetén kézzel történő összenyomása után 

feszesre kell húzni a vezető bowdent, 

- a vezérlő bowden rögzítő csavarját meg kell húzni és a finombeállítást elvégezni a fék 

állíthatócsavarjával, 

- a szabadonfutó fékagy beállítását szakműhelyben kell elvégeztetni! 
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FIGYELMEZTETÉS! 

 

Ha kerékpárja úgynevezett „V” fékkel, ILLETVE MECHANIKUS TÁRCSAFÉKKEL szerelt 

vagy pótlólag megvásárolva azzal szereli fel, ügyeljen arra, hogy nem minden szerelvénye 

azonos a már ismert korábbi CANTILEVER fékekével, tehát nem csereszabatosak. 

Szereléskor ügyelni kell a fékpofa megfelelő pozíciójára, és arra, hogy fékgumi soha ne 

érintkezzen a gumiabronccsal. Fokozott figyelmet fordítson a tárcsafék beszabályozására! 

Amennyiben a fékberendezés javítási, beállítási műveletei során bármilyen rendellenességet 

tapasztal, vagy bizonytalan a fenti műveletek elvégzésében, úgy a fékberendezés fontosságára 

való tekintettel szíveskedjék a márkaszervizhez fordulni! 

 

Kerekek 

 

A kerekek csapágyazása akkor megfelelő, ha azok akadozás és túlzott játékmentesen, könnyen 

forognak. Hosszabb használat után előfordul, hogy az agyak akadozó forgása beállítással már 

nem szüntethető meg. Ebben az esetben az agyak szétszedése, kenése szükséges. /Ezt évenként 

egyébként is szükséges elvégezni./ 

 

Gumiabroncs 

 

A kerékpár menetstabilitása, a gumiabroncs és a kerékpánt épsége, tartóssága érdekében igen 

fontos a gumiabroncs belsejében a légnyomás helyes értéken tartása. 

A légnyomás akkor megfelelő, ha a terhelt kerékpárnál a gumiabroncs összenyomódása 2-4 mm 

között van. A túlnyomásra a kerékpár hajtásának megnehezülése, akadályokon való áthaladáskor 

a kerék felütése figyelmeztet. Ekkor lehetőleg azonnal pumpálja fel a gumiabroncsot. A 

szokatlanul erősen rázó, „kemény”,bár könnyű futású kerékpár, túl nagy nyomásra utal, az 

igénybe veszi és károsítja a kerékcsapágyakat, rontja a kerékpározás élményét. Ha defektje volt, 

a belső gumit cserélje ki, vagy ragassza meg a boltokban kapható ragasztókészlet utasítása 

szerint. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

  

Lekopott, sérült gumiabronccsal ne közlekedjen, mert ez fokozott baleseti veszélyt jelent és ezzel 

veszélyezteti a saját és mások testi épségét, valamint a környezetét! 

 

 

Kerék küllőzése, központosítása 

 

A kerékpár kerekek küllőzési módja adja a kerekek megfelelő szilárdságát. A gyárban elvégzett 

kerékfűzés és központosítás általában hosszú ideig biztosítja a kerék központos futását. 

Különösen a nagyobb terhelés, és a rosszabb utakon való rendszeres közlekedés esetén előfordul, 

hogy a felemelt kerék megforgatásakor szemmel jól láthatóan üt, bár a csapágyazás megfelelő. 

Ha a küllők egyenetlenül feszítettek /meglazultak/, akkor a küllők után feszítése, a kerék 

központosítása válik szükségessé. /A megengedett ütés sugár- és tengelyirányban a kerékpánton 

mérve max. 2 mm./ 

A központosítás a küllők feszítésével, illetve lazításával, ez a küllőanyák forgatásával lehetséges. 

Házilag esetleg egy küllőszakadás miatti csere végezhető el, ha a kerék egyébként számottevően 

nem deformálódott. A nagy mechanikai igénybevételtől deformált keréknél a kerékpánt 

egyengetése, cseréje is szükséges lehet. Ezt a javítást ajánlott szakműhelyben végeztetni. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 
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Rossz, laza vagy hiányos küllőzésű kerékkel ne közlekedjen, mert fennáll a kerék hirtelen 

deformációjának /8-asba ugrás/ veszélye, és ez baleseti helyzetet teremthet. 

A központosítást kellő szakértelem, gyakorlat /és szerszám/ hiányában senkinek sem ajánljuk 

elvégezni, mert az eredmény sokszor még rosszabb futású, rosszul feszített küllőzésű kerék lesz, 

ami balesetet okozhat! 

 

Hajtómű 

 

A kerékpár hajtóművének könnyű, játékmentes forgását a hajtó csapágyházba épített golyós- 

csapágyazás vagy úgy nevezett monoblokk (amely ne szétszedhető, szerelhető) biztosítja. A 

hajtó csapágyház elemeinek kenéséhez, ellenőrzéséhez annak szétszedése szükséges. Ehhez le 

kell venni a hajtókarokat a tengelyről és szét kell szerelni a főtengely csapágyazását. 

A csapágy tisztítása után összeszereléskor golyóscsapágyzsírral kell bekenni a csészék 

golyópályáját, a golyóskosarat és a tengelyt. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

A hajtókarok leszereléséhez speciális vékonyfalú dugókulcs és megfelelő hajtókar lehúzó 

szükséges. Hibás szerelés esetén a hajtókarok nem javíthatók, azok cseréje indokolt. Nem 

megfelelően rögzített hajtókarral a kerékpározás balesetveszélyes! A hajtókarok szerelését 

szakműhelyben indokolt végeztetni. 

 

Pedál 

 

A pedál, a külső tisztításon kívül gyakorlatilag kezelést, karbantartást nem igényel. Évenként a 

pedálcsapágyazás tisztítása zsírozása szükséges. A csúszócsapágyas pedál nem szétszedhető. 

Egy pár pedálon belül a két pedál egymástól csak a pedáltengely menetében tér el. /A jobb oldali 

pedál normál jobb menetű a baloldali pedál pedig bal menetű./ Erre a pedál ki-és beszerelésekor 

ügyelni kell. A pedáltengely menetet vékonyan zsírozzuk be! A pedálokat mindig tövig csavarja 

be /a perem feküdjön fel a hajtókar szélén/, és erőteljesen húzza meg. A meghúzás csak 

pedálkulccsal lehetséges. A rögzítettséget rendszeresen ellenőrizze. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

A pedálok normál villáskulccsal nem rögzíthetők. A rögzítéshez úgy nevezett pedálkulcs 

szükséges. A pedál szerelésekor ügyeljen arra, hogy a jobb pedál jobb, míg a bal pedál bal 

menetű tengellyel szerelt. 

 

 

 

A SEBESSÉGVÁLTÁS SZABÁLYAI /ha a kerékpár sebességváltóval szerelt/ 

 

1. Sebességet csak menet közben váltson. 

2. Csökkentse a pedálnyomást váltás közben /erőkifejtés nélkül forgassa előrefelé a 

hajtókarokat/. 

3. Váltás közben a hajtóművet soha ne forgassa visszafelé. 

4. Ne erőltesse a váltókart, vagy marokváltót, álló helyzetben ne váltson. 

5. A váltókaron, ha az nem pozícióhatárolt, a válás után a csendes és stabil láncfutás elérése 

érdekében esetenként korrigálni kell. Erre inkább a racsnin felfelé váltáskor van szükség, 

tehát amíg a lánc csendesen, nyugodtan nem fut. Már a 18 sebességes változatnál is 

természetesnek vehető, hogy a hátsó váltó működése után esetenként az első láncterelő 
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lemezhez hozzáér a lánc, ekkor elől is korrigálni kell, ha nem pozíciórögzítésű a 

váltóvezérlő rendszer. 

 

Első láncváltó szerkezet 

 

A hajtóműnél a nyeregváz csőre felszerelt láncátdobó beállítása: 

a. Ellenőrizze a láncterelő felszerelését. Ez akkor megfelelő, ha a terelőkertet párhuzamos a 

kerékpár hosszsíkjával, és a hajtómű nagy lánckereke fölött mintegy 3-5 mm-rel mozog. 

Beállítását a bilincscsavar meglazítása után végezheti el. 

 

b. A felemelt hátsókerék hajtása közben váltsa a láncot a hajtóműnél /elől/ a kisebb, a 

racsninál /hátul/ a legnagyobb lánckerékre. 

 

c. Váltson fel a második lánckerékre, majd lassan váltson vissza a legkisebbre, amíg a 

terelőkeret letereli a láncot és a belső terelőlemez már nem ér hozzá. Itt az 

állíthatócsavarral állítsa be a belső végpozíciót. Engedje vissza a váltókart az 

alaphelyzetbe. 

 

d. Ellenőrizze a bowden huzalt, melynél ebben a helyzetben kis holtjátékot kell éreznie. 

Ennek beállításához lazítsa meg a bowden rögzítő csavart, feszítse meg a bowden belsőt 

/kis, kb. 1-2 mm-es holtjátékot hagyva /és húzza meg a rögzítő csavart/. 

 

e. A fenti módon váltsa a láncot a racsni legkisebb, a hajtómű nagyobb lánckerekére. 

 

f. Váltson fel a legnagyobb lánckerékre, amíg a terelőkeret feltereli a láncot és a külső 

terelő lemezhez már nem ér hozzá. Itt az állítócsavarral állítsa be a külső végpozíciót. 

 

g. Néhány próba váltással ellenőrizze mindkét szélső helyzet beállítását, szükség esetén 

korrigáljon. Nehéz működés esetén az alkatrészek, bowden huzal tisztítása, kenése 

szükséges. 

 

Hátsó láncváltó szerkezete 

 

a. A felemelt hátsó kerék hajtása közben a megfelelő váltókart tolja teljesen előre, ekkor a 

láncnak a kis lánckerék-csoport /racsni/ belső legnagyobb kerekén kell futnia. Eközben 

elől a legkisebb lánckeréken legyen a lánc. 

b. Állítsa be a láncátdobó határoló csavarjait: 

- ha a lánc nem fut fel a nagy lánckerékre, hanem előtte a két kerék között vagy a 

második keréken marad, csavarja kifelé a csavart, 

- ha a lánc túlszalad a nagy lánckeréken /a váltó túlvált/, befelé csavarja a csavart, 

- ha a láncterelő pontosan a legnagyobb lánckerékre vezeti a láncot, akkor a belső 

határoló csavarral rögzítse a pozíciót. 

A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozottan, könnyedén történik, a lánc nagy 

lánckerékről való leugrása nélkül.  

 

c. A felemelt hátsó kerék hajtása közben a váltókart húzza teljesen hátra, ekkor a láncnak a 

kis lánckerék-csoport /racsni/ külső /legkisebb/ kerekén kell futnia.  Eközben elől a külső 

lánckeréken legyen a lánc. 

 

d. Állítsa be a láncátdobó állítócsavarját: 

- ha a lánc nem fut a legkisebb lánckerékre, hanem előtte a két kerék között, vagy a másik 

keréken marad, csavarja kifelé a csavart, 
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- ha a lánc túlszalad a lánckeréken /a váltó alávált/, befelé csavarja a csavart, 

- ha a láncterelő pontosan a legkisebb lánckerékre vezeti a láncot, akkor a külső határoló 

csavarral rögzítse a pozíciót! 

 

e. Ellenőrizze a bowden huzalt, melynél ebben a helyzetben kis holtjátékot kell éreznie. 

Ennek beállításához lazítsa meg a bowden rögzítő csavart, feszítse meg a bowden belsőt 

/kis, kb. 1-2 mm-es holtjátékot hagyva/ és húzza meg a rögzítő csavart. 

A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozottan, könnyedén történik, a lánc a 

lánckerékről való leugrása nélkül. 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

Tilos az úgynevezett „keresztbe” váltás /elől és hátul is a legnagyobb lánckerékre vagy alől 

és hátul a legkisebb lánckerékre/, mert a váltók leszakadhatnak, ami jelentős műszaki 

meghibásodást és balesetet is okozhat. 

 

Egyéb felszerelések 

 

Ebbe a csoportba tartoznak a kerékpár olyan felszerelései, melyeket általában plusz 

tartozékként felár ellenében lehet megvásárolni, vagy más szaküzletben beszerezni. 

Vásárláskor tisztázza és figyelmesen ellenőrizze, hogy milyen kiegészítők és szerelvények 

tartoznak az Ön kerékpárjához. A felszerelések különleges karbantartást nem igényelnek. 

Legfontosabb követelmény a mindenkori szilárd rögzítettség és a funkciónak megfelelő 

használat. Lehetőleg a kerékpár gyártója által gyártott eredeti, vagy szakszerviz által javasolt 

kiegészítőket vásárolja meg. 

A felszerelések állapotának ellenőrzése és karbantartása az igénybevétel függvénye. 

 

A kerékpár ápolása, tárolása 

 

- a kerékpár külső felületének kezelése, ápolása hosszú ideig megőrzi azok fényét, épségét. 

- a festett felületeket szárazon ne törölje, mert a porszemcsék összekarcolják. 

- a galvanizált felületek is csak óvatosan törölhetők szárazon. 

- általában elegendő a puha ronggyal végzett bő, tisztavizes lemosás, csak erősen 

szennyezett kerékpárnál szükséges autósampon. 

- más tisztítószert, súrolókefét, durva dörzsölő anyagot ne használjon! 

- nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás tilos! 

- a lemosás során arra ügyeljen, hogy a csapágyakhoz víz lehetőleg ne kerüljön. 

- mosás után a tiszta kerékpár szarvasbőrrel vagy puha, tiszta ronggyal szárazra törölhető. 

- a kezdődő rozsdásodást, festéklepattogást minél előbb javítsa ki. 

- a kerékpárt lehetőleg száraz, sötét, pormentes, ne túl meleg helyen tárolja. 

- ügyeljen arra, hogy puha, defektes gumiabroncson még rövid ideig se álljon a kerékpár. 

- hosszabb tároláshoz tehermentesítse a gumiabroncsokat a kerékpár felfüggesztésével, 

esetleg állítsa a kerékpárt nyeregre és kormányra, védje a festett, krómozott felületeket 

valamilyen konzerváló szerrel /a gépkocsikhoz ajánlott szerek megfelelőek/. 

- a kenési helyeket az előírás szerint kenje meg, kicsit több kenőanyagot használva a 

szokásosnál. 

- a tehermentesített gumiabroncsok glicerinnel történő vékony átkenése lassítja azok 

öregedését. 

- ha nem biztos a pormentes hely, feltétlenül takarja le a kerékpárt. 

- használatba vétel előtt távolítsa el a védőréteget, állítsa be a gumiabroncsok 

levegőnyomását, végezze el a szerkezeti elemek szükséges kenését, majd a szokásos 

ellenőrzések után a kerékpár menetkész. 



J. P. Mali Kft._______________________________________________     Kerékpár használati utasítás 

 

  
Oldal 7 

 
  

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

A kerékpár felszereléseinek, részegységeinek megváltoztatása, a kerékpár átépítése kizárólag 

/pl.: rugós villa beépítés/ csak valamelyik, a márka javítására kijelölt szakműhelyben 

történhet. Hibás átépítés miatt a kerékpár a műszaki biztonsága megváltozik. A műszaki 

biztonság hiánya a rendeltetésszerű használatot kedvezőtlenül befolyásolhatja. A hibás, 

szakszerűtlen átépítés a jótállás megvonásával jár! 

 

A kerékpározás feltételei 

 

A kerékpárokra vonatkozó fokozott figyelem és kockázati tényezők az 1/1975. (II.5.) KPM-

BM együttes rendelet figyelembe vétele alapján. A biztonságos és zavartalan közlekedés 

alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számítson arra, 

hogy mások is megtartsák. A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános 

rendelkezések: 

- Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint a közútnak 

és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani. 

- A közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére 

jogosultak utasításainak eleget tenni. 

- Úgy közlekedni, hogy a személy, és a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat 

közlekedésükben indokolatlanul ne zavarjon. 

- A közúti közlekedésben történő részvétel forgalmi feltételei kerékpárral a kerékpárúton 

vagy a kerékpársávon, ahol ilyen nincs, leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas 

útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni. 

- Lakott területen lévő olyan úton, amelyen az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, 

kerékpárral a gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a 

járdán is szabad közlekedni. 

- Kerékpárra az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. 

- Kerékpárral a kerékpársávról vagy lakott területen kívül a főútvonalról balra 

bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról a vele párhuzamos útra, balra 

bekanyarodni nem szabad. 

- A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva a gyalogosok közlekedésére 

vonatkozó szabályok szerit kell az úttesten áthaladnia. 

- Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, 10 éven aluli gyermeket szállíthat, 

egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad. 

- Kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban 

meghatározott lámpákkal kell kivilágítani. 

 

 

TILOS: 

 

- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni, 

- elengedett kormánnyal kerékpározni, 

- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt 

kapcsolni, 

- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni, 

- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt 

a vezetésben akadályozó vagy a személy, és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető 

tárgyat szállítani, 

- kerékpárral állatot vezeti. 
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A kerékpározás személyi feltételei 

 

Kerékpárt az használhat aki: 

- a kerékpár biztonságos vezetésére épes állapotban van, továbbá a vezetési képességre 

hátrányos szer befolyásolása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszesital 

fogyasztásából származó alkohol (drog). 

 

Kerékpár műszaki feltételei 

 

A közlekedésben olyan kerékpárral szabad részt venni: 

- amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek mindenben megfelel, 

- amely az utat és tartozékait nem rongálja, és nem szennyezi, 

- a kerékpáros, mielőtt a kerékpárjával elindul, köteles a kormányberendezés, a 

fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelező előírt világító- és fényjelző 

berendezések állapotát (működését), az adott körülmények között indokolt módon 

ellenőrizni. 

 

Figyelem felhívás a biztonságos kerékpározáshoz 
 

- Feltétlenül ajánlatos a megfelelő védősisak és védőszemüveg viselése kerékpározás 

közben. 

- Tartson be minden, a kerékpárosokra előírt közlekedési szabályt! 

- Sötétedés után mindig jól kivilágítottan közlekedjen! 

- Kanyarodás közben a hajtókarok vízszintes helyzetben legyenek! 

- Ne próbáljon a közúti közlekedés során bravúros mutatványokat bemutatni! 

- Soha ne vigyen utasokat, vagy olyan csomagot, amely akadályozza a látásban, 

vezetésben! 

- Gyakran ellenőrizze és próbálja ki a fékeket! 

- A kerékpár és az elektromos részegységek mindig tökéletesen beszabályozottak 

legyenek! 

- Mindig egyesével egymás mögött kerékpározzanak az úton! 

- Ellenőrizze a rugóstag állapotát, rögzítettségét, esetleges deformáció mentességét! 

- A lassulás nedves útviszonyok esetén jelentősen csökken, és nagy gondosság, előrelátás 

szükséges a biztonságos megálláshoz! (A megfelelő beállítás, bowdenek kenése sokat 

segíthet, de a legfőbb felelősség a kerékpárosé.) 

- Kerékpározzon ilyen úton lassabban és fékezzen korábban, mint ahogy az száraz 

útviszonyok esetén lenne szükséges! 

- A terepkerékpározás során kellő figyelmet fordítson a természet védelmére! 

- Versenyzés esetén szigorúan tartsa be a versenyt rendező szerv minden utasítását és 

előírását! 

 

 

Az alábbi táblázat kitöltése az eladó szerv kötelezettsége az értékesítés időpontjában! 

 

 

KERÉPÁR CÍMKÉJE ÉS A CÍMKE TARTALMA A TÖRVÉNY SZERINT 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 

 

TERMÉKCÍMKE  
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Megnevezés  

Forgalmazó 
J.P. Mali Kft 1211 Budapest, Színesfém u. 22-

24. 

Származási hely Ji. java, Surabaya, Indonézia 

Típus megnevezés  

Kerékméret  

Tengelytáv  

Vázmagasság  

Terhelhetőség  

Tömeg  

  

 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

 

Fejvédő sisak és a használat jellegének megfelelő egyéb védőeszközök használata ajánlott! 

Közúton csak a rendeletben előírt felszerelésekkel közlekedhet! 


