A 2022. JÚLIUS 30-TÓL HATÁLYOS
FONTOSABB KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
HORVÁTORSZÁGBAN
I. SZEMÉLYES UTAZÁSI ESZKÖZÖK (elektromos rollerek, segwayek, stb.)
A módosítások közül kiemelendő, hogy ún. „személyes utazási eszköz” néven új szabályozás
született az elektromos rollerekre, segwayekre, (egykerekű) elektromos monociklikre és
hasonló elektromos járművekre vonatkozóan. E kategóriába tartozik minden olyan, ülőhely
nélküli jármű, melyek motor hengerűrtartalma 25 cm3–nél kisebb vagy elektromotor
meghajtása a 0,6kW-ot nem haladja meg és egyenes úton 25 km/h sebességnél nagyobb
sebességet nem ér el, illetve szerkezetéből adódó sebessége a 25 km/h-t nem haladja meg.
I. 1. Megengedett közlekedési helyek
E járművek (személyes utazási eszközök) kötelesek
- a kerékpárúton vagy kerékpársávban közlekedni,
- amennyiben kerékpárút vagy kerékpársáv nincs, akkor a gyalogosok számára
fenntartott területen vagy lakó-pihenő övezetben, ami során gondoskodniuk kell a
többi közlekedésben résztvevő biztonságáról.
- amennyiben a fenti közlekedési helyek nem állnak rendelkezésre, a személyes
utazási eszközök olyan megyei, helyi és be nem sorolt utakon közlekedhetnek,
melyeken a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h vagy kevesebb, minél
közelebb az úttest jobb széléhez.
I. 2. Átkelés gyalogosátkelőhelyen vagy úttesten
Amennyiben a gyalogátkelőhelyen, úttesten nincs kijelölt biciklisáv, a gyalogátkelőhelyen vagy
úttesten történő átkeléshez a személyes utazási eszközről le kell szállni és azt tolva
áthaladni.
I. 3. Csoportos közlekedés
Amennyiben több ilyen jellegű eszközt vezetők csoportosan haladnak, kötelesek egymás után,
egy sorban haladni.
I. 4. Biztonsági utasítások, szabálysértési bírságok
A személyes utazási eszközt tilos felügyelet nélkül hagyni, kivéve az erre kijelölt helyeken.
Minden járművezető, ideértve a kerékpárosokat, személyes utazási eszközt vezetőket, köteles
a jármű/személyes utazási eszköz sebességét az útviszonyokhoz igazítani.
Az I. 2-I. 3. pontokban és a fentebb felsoroltak be nem tartása 1000,00 kuna pénzbírsággal
jár.
A személyes utazási eszközök, ahogy a kerékpárok használata során is tilos a fülhallgatók
használata, továbbá a személyes utazási eszközzel semmilyen utánfutó nem kapcsolható. A
személyes utazási eszköz vezetése alatt, továbbá minden 16 évnél fiatalabb kerékpárvezető, 16

évnél fiatalabb utas a kerékpáron köteles védősisakot használni. Az e bekezdésben felsoroltak
be nem tartása 300,00 kuna pénzbírságot von maga után.
A kerékpár, illetve személyes utazási eszköz ittas állapotban történő vezetése 500,00 kuna
pénzbírsággal jár.
Közúti közlekedésben kerékpárral vagy személyes utazási eszközzel a 14. életévét betöltött
személy vehet részt. A hivatalos kerékpár vezető képzésen részt vett és erre vonatkozó
igazolással rendelkező, 9. életévét betöltött személy, illetve a 16 év feletti kíséretében
kerékpározó 9. életévét betöltött személy vezethet kerékpárt közúton.
II. KISEGÍTŐ GYALOGOS ESZKÖZÖK (rollerek, gyermek bicikli, görkorcsolya, stb.)
E kategóriába tartoznak: roller, gyermek bicikli, görkorcsolya, szánkó, síléc, jégkorcsolya,
stb.). Az úttesten tilos a felsorolt eszközökkel közlekedni és/vagy játszani. Ennek be nem
tartása 300,00 kuna pénzbírságot von maga után.
III. KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ BIZTOSÍTÁSA KETTŐNÉL TÖBB SÁVOS ÚTON
A törvénymódosítás pontosan meghatározza az elsőbbséget élvező járművek (pl. mentő,
tűzoltó, stb.) részére a két sávnál többel rendelkező utakon kialakítandó folyosót. Ebben
az esetben a bal szélső sávban közlekedők balra kötelesek húzódni, míg a többi sávban
közlekedők jobbra. A járművezető, aki nem a leírtak szerint jár el, 500,00 kuna
pénzbírsággal sújtandó.
IV. VEZETŐI ENGEDÉLY HASZNÁLATÁTÓL VALÓ ELTILTÁS BÜNTETÉS
A közlekedési szabálysértést elkövető, más EGT állam vezetői engedélyével rendelkező
személyek részére a Horvátországban történő vezetéstől való eltiltás helyett, alkalmazható a
vezetői engedély Horvát Köztársaság területén történő használatának tiltása egy hónaptól
két évig terjedően.

