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Milyen problémával állunk pontosan 
szemben, és mikor következik be?

A csomópontoknál történő, kerékpárosok és gépjármű-
vek közötti ütközések gyakran sorolhatók azon kanyaro-
dási balesetek közé, amelyeket a láthatósági problé-
mák és a holtterek okoznak. Ezek a balesetek általában 
az egyenesen haladó biciklisek és a jobbra kanyarodó 
gépjárművek között történnek (ún. jobb oldali ütközé-
sek). Ilyenkor a kerékpáros a járművezető holtterében 
halad, épp ezért a vezető nem látja, vagy túl későn ve-
szi észre, miközben a két jármű a kereszteződéshez ér 
[2, 3, 7].     A tehergépjárművek és a teherautók ese-
tében az ilyen baleseteknél különösen magas a súlyos 
ütközések és a biciklisek számára halálos kimenetelű 
balesetek kockázata [6]. Mindazonáltal a fentiekben 
említett jobbrafordulási forgatókönyvek esetében a ke-
rékpárosok a pusztán balesetveszélyes helyzeteket is 
rendkívül félelmetesnek élik meg, mivel úgy érzik, ke-
vés befolyásuk van az események alakulására [1, 5]. A 
csomópontoknál a holttér miatt bekövetkező kanyaro-
dási balesetek többsége általában városi környezetben 
fordul elő olyan közlekedési lámpákkal felszerelt cso-
mópontoknál, ahol a kerékpárosok és más járművek 
egyszerre kapnak zöld jelzést, illetve ahol az út mellett 
kerékpárutak vagy kerékpársávok futnak [2, 10].

Mi okozza a problémát?

A kerékpárosok és a kereszteződésekben jobbra kanya-
rodó gépjárművek között bekövetkező veszélyes hely-
zetek és balesetek leggyakrabban a holtterek miatt 
történnek [6]. Ez a probléma kiváltképp azon tehergép-
jármű- és a teherautó-vezetők esetében szokott előfor-
dulni, akik a járművük méretéből adódóan nem tudják 
megfelelően belátni annak környezetét [9]. Ezekben 
az esetekben gyakran a kerékpáros sincs tudatában an-
nak, hogy a teherautó sofőrje nem látja őt, vagy hogy 
a sofőr jobbra szeretne kanyarodni, ez pedig tovább 
súlyosbítja a problémát [8]. A gépjárművek és kerékpá-
rosok között történő kanyarodási balesetek akár súlyos 
vagy halálos sérülésekkel is járhatnak, kiváltképp, ha te-

herautókkal ütköznek a biciklisek. Az ilyen járművekkel 
való esetleges ütközés során a teherautó puszta mérete 
és súlya miatt a biciklisek jóval súlyosabb sérüléseket 
szenvednek [9].

Milyen mértékű problémával 
állunk szemben?

A hivatkozási listában [7]-es számmal jelölt tanulmány 
Németországra vonatkozó adatai alapján a kanyarodási 
balesetek mintegy egyötödét teszik ki azon balesetek-
nek, amelyekben kerékpárosok is érintettek. A holttér-
rel kapcsolatos problémák vonatkozásában az Egyesült 
Királyságban, 2011 és 2016 között készült [4]-es számú 
jelentés adatai alapján a kerékpárosok és személyautók 
között történt balesetek 3%-ánál, míg a kerékpárosok és 
teherautók között történt balesetek 17%-ánál jutottak 
arra a következtetésre, hogy a holttérnek szerepe volt 
a balesetek bekövetkezésében. Az ausztriai adatok – 
[11]-es tanulmány – szerint a 2015 és 2019 közötti időszak-
ban, a kerékpárosok és teherautók között történt súlyos 
vagy halálos sérülést okozó balesetek 21%-a volt olyan 
ütközés, ahol a teherautó jobbra kanyarodott, a biciklis 
pedig egyenesen haladt előre – tehát amely tipikus ka-
nyarodási balesetnek tekinthető. Hollandiában pedig 
–[9]-es tanulmány –  2005 és 2013 között évente átlago-
san 9 kerékpáros vesztette életét az olyan ütközések 
során, amikor a teherautó jobbra szeretett volna kanya-
rodni, a biciklis pedig egyenesen haladt előre. A fent em-
lített tanulmányok mind arra mutattak rá, hogy a holttér 
okozta problémák – különösen a teherautók esetében – 
rendkívüli biztonsági kockázatot jelentenek a kerék-
párosokra nézve az egyes közlekedési csomópontok-
nál, mi több, akár súlyos vagy halálos sérülésekkel járó 
ütközéseket is okozhatnak.

A kerékpárosok számára kifejezetten veszélyes a teher-

autókkal egy úttesten való közlekedés [12]

Esetleges holttér okozta problémák közlekedési csomó-

pontoknál az EV9 kerékpárút ausztriai szakaszán [13]
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SABRINA: Nem kell 
félned két keréken.
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