
Kerékpár szállításának szabályai 
 
A vonatkozó rendeletek: a közúti járművek 
forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5) 
KPM-BM együttes rendelet.  
 
Az említett 1/1975.(II.5.) KPM-BM rendelet 
teherszállításra vonatkozó 47. § (7) a) - a 

gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla 
látható legyen - bekezdése kimondja, hogy a gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy 
kell elhelyezni, hogy a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző 
berendezések és a rendszámtábla látható legyen. Az 1/1975.(II.5.) KPM-BM rendelet 5. § 
(5) bekezdése az alábbiakat írja le: „A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön 
a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, 
letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.” 
 
A 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet 49. § (1) A hátsó rendszámtáblát megvilágító 
lámpával fel kell szerelni — a trolibuszt kivéve — a gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót 
és ezek pótkocsiját.  
 
(2) A rendszámtáblát megvilágító lámpának a rendszámtáblát színtelen (fehér) fénnyel, teljes 
felületen, közelítőleg egyenletesen és olyan fényerővel kell megvilágítania, hogy az álló 
jármű rendszámát sötétben, tiszta időben legalább 20 méter távolságból el lehessen olvasni. A 
rendszámtáblát megvilágító lámpa hátrafelé fényt közvetlenül nem bocsáthat ki.  
 
50. § (1) A gépkocsira és pótkocsijára csak jóváhagyási jellel ellátott rendszámtábla 
megvilágító lámpát szabad felszerelni.  
 
(2) A rendszámtáblát megvilágító lámpa elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy 
e lámpa — külön bekapcsolás nélkül — a helyzetjelző lámpákkal együtt világítson.  
 
 
A jogszabályokból az következik, hogy a kerékpártartó használata megengedett, ha azon a 
rendszámtábla szabályosan elhelyezhető és megvilágítható, szükség esetén a fényjelzések 
is ismétlődnek rajta. A kereskedelmi forgalomban kapható, jobb minőségű vonóhorgos 
kerékpárszállítók többnyire teljesítik ezeket a követelményeket. Ha a vonóhorgos 
szállítóeszköz a fentieken túl még a kerékpárok megbízható rögzítésére is alkalmas, akkor az 
a közúti forgalomban használható. Ekkor a hátsó rendszámtáblát a kerékpártartóra kell 
áthelyezni előírásszerű helyzetben és megvilágítva. A gépkocsi rendszámát ez esetben 
ideiglenesen át lehet helyezni.  
 


