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Etikai Kódex 

A közlekedés veszélyes üzem. Amennyiben lehet súlyozni egyes közlekedési eszközöket 
akkor, kijelenthető, hogy a kerékpáros közlekedés a legveszélyesebb mindközül. 
 
A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az alapvető kerékpárosokat érintő 
közlekedési szabályokat a békés egymás mellett élés íratlan szabályait együttesen alkalmazva 
a közlekedjünk az utakon. Hogyan is jön a baleset megelőzés ide? A Zalai Teker(g)ők 
Kerékpáros Sport és Túra Egyesület alapító tagjainak foglalkozásából adódóan is egyértelmű, 
hogy nevelő – oktató szerepet látnak el. A legjobb pedagógiai módszer, ha magunk is a szerint 
teszünk ahogyan mondjuk és pozitív példával járunk mások előtt. 
 
A konfliktushelyzetek és szabálykövetés kapcsolata egyértelmű. Az esetek többségében a 
kerékpárosok a gyalogosokkal kerülnek közvetlenül konfliktus helyzetbe. De nem ritka a 
kerékpáros és gépjárművezetők közötti balesetveszélyes szituációk. A kerékpározás 
ismételten egyre nagyobb teret hódit magának és nagyon sok esetben előfordul kerékpáros - 
kerékpáros közötti „összeütközés”. A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület 
mag számára kitűzött céljának megfelelően oktató, nevelő szerepet kell betölteni és ezen 
keresztül tevékenyen kell tennie a baleset-megelőzés érdekében. 
 
A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület alapszabályában meghatározottaknak 
megfelelően az alábbiakban megfogalmazott viselkedési szabályokat a tagoknak kötelességük 
megtartani. 
 

1) A közúti közlekedés szabályait maradéktalanul be kell tartani. 
2) Függetlenül az aktuális vonatkozó jogi szabályozástól csak abban az esetben 

kerékpározzon, ha szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
3) Közúti közlekedésben kizárólag olyak kerékpárral vegyen részt, amely a vonatkozó 

jogszabályban előírt kötelező tartozékokkal felszerelték. 
4) Az Etikai Kódex I. mellékletében megfogalmazott csoportos kerékpározás szabályait 

betartva haladjon. 
5) Csoportos kerékpározás során a kerékpáros védősisak használata az aktuális 

vonatkozó jogi szabályozástól függetlenül kötelező. 
6) Csoportos kerékpározás alkalmával a túravezető ajánlásait be kell tartani. Ellenkező 

esetben a túrázó kizárja magát az aktuális túrából. 
 
Értelmező és kiegészítő rendelkezés: 

a) Közúti közlekedési szabályok a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet tartalmazza. 

b) A kerékpárra előírt kötelező tartozékokat a közúti járművek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet tartalmazza. 

c) Csoportosnak minősül minden olyan kerékpározás, amikor kettőnél több kerékpár 
szervezetten haladnak együtt. 
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