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Milyen problémával állunk pontosan 
szemben, és mikor következik be?

A kerékpáros infrastruktúrán vagy amellett elhelyezett 
tárgyak, például bakok, korlátok, közlekedési táblák, fák, 
bokrok vagy parkoló autók gyakran biztonsági kocká-
zatot jelentenek a biciklisek számára [3, 6]. Egyrészről a 
fent említett tárgyak olyan akadályokat jelentenek, ame-
lyekbe a kerékpárosok akár bele is ütközhetnek. Ezek a 
tárgyak kiváltképp a keskeny úttestek és kerékpáros 
infrastruktúra esetében, a korlátozott beláthatóságú 
kanyaroknál, illetve azon helyzetekben okozhatnak pro-
blémát, amikor a nagy biciklisforgalom miatt a kerék-
párosok kitakarják egymás elől az ilyen akadályokat. 
Továbbá az is nehézségeket okozhat, ha a kerékpárút 
kétméteres körzetében helyeznek el nagy számban ily-
en akadályokat [1, 3, 10]. Másrészről pedig a kerékpáros 
infrastruktúra és útvonalak mentén elhelyezett tárgyak 
a látási viszonyokat is korlátozhatják, ami akár ütkö-
zéshez is vezethet a kerékpárosok, valamint más útha-
sználók és gépjárművek között. Az ilyen problémák leg-
gyakrabban kereszteződéseknél és olyan kanyaroknál 
fordulnak elő, ahol fák, bokrok vagy más növényzet, illet-
ve a parkoló autók miatt korlátozott a látótávolság [9].

Mi okozza a problémát?

A kerékpáros infrastruktúrán és a bicikliutakon vagy 
azok mellett elhelyezett tárgyak azért jelentenek biz-
tonsági kockázatot a biciklisek számára, mert olyan 
akadályt képeznek, amelyekbe a biciklisek esetlegesen 
beleütközhetnek. Az infrastruktúra mellett elhelyezett 
tárgyak pedig a látási viszonyokat korlátozzák, különö-
sen a kereszteződésekben és kanyarokban.

A bakokat, oszlopokat és más közúti tárgyakat gyakran 
azért helyezik el ezeken az útvonalakon, hogy az autósok 
ne tudjanak felhajtani a kerékpárútra. Ugyanakkor, mi-
vel gyakran az út közepén találhatók ezek a tárgyak, 
akadályozzák is a biciklisek haladását, továbbá csökken-
tik a létesítmények hasznos szélességét [7]. Az ilyen 
tárgyak, a parkoló autók, valamint a kerékpárutakra aka-

ratlanul elhelyezett szemetesek azért okozhatnak gon-
dot, mert fennáll a veszélye, hogy ezen tárgyakkal ütköz-
ve a biciklisek akár el is eshetnek [6, 7]. Mi több, bizonyos 
esetekben a kerékpárosok – különösképp a teherszállító 
kerékpárokkal, valamint az utánfutókkal közlekedők – 
egyszerűen nem férnek el az ilyen akadályok (például 
bakok, parkoló autók) mellett, vagy emiatt a szembe-
jövő forgalom útjába kényszerülnek a továbbhaladás 
érdekében, ez pedig magában hordozza az esetleges 
konfliktusok és ütközések kockázatát. Ez különösképp 
a keskeny kerékpáros létesítmények és a nagy kerékpá-
rosforgalom esetén jelent komoly nehézséget, ugyanis 
ilyenkor a biciklisek akár teljesen kitakarhatják egy-
más elől ezeket az akadályokat, ami miatt már csak túl 
későn válnak láthatóvá [1, 8]. Emellett például az útjaví-
tási munkálatok is gondot okozhatnak a kerékpárosok 
számára. Az ilyenkor figyelmeztető és biztonsági céllal 
kihelyezett tárgyakba és berendezésekben – például 
kerítésekben – könnyedén megakadhat a biciklisek kor-
mánya [5].

Ezen túl a kerékpáros infrastruktúra mellett elhelyezett 
tárgyak is jelenthetnek biztonsági kockázatot a bicikli-
sek számára, ugyanis az útszakasz beláthatóságát és 
a biciklisek, valamint más úthasználók látótávolságát 
is korlátozhatják. Ez különösen igaz az útkeresztező-
dések sarkánál elhelyezett rögzített tárgyakra, és a 
kanyarokban található fákra, bokrokra és egyéb növé-
nyzetre [9].

Milyen mértékű problémával 
állunk szemben?

Nyugat-Ausztráliában egy mélyreható tanulmány is 
készült a témában – [2]-es hivatkozás. Ebben 100 olyan 
kerékpárost kérdeztek meg, akik közúton történt ütkö-
zések miatt kerültek kórházba, és a résztvevők beszámo-
lói alapján azt állapították meg a kutatás során, hogy a 
balesetek 18%-a amiatt történt, mert a biciklisek neki-
ütköztek egy, az úton levő tárgynak. Egy Egyesült Álla-
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mokbeli, 7509 fő részvételével készült országos felmérés 
– [4]-es hivatkozás –, amely a kerékpárosok hozzáállását 
és viselkedését vizsgálta, arra a következtetésre jutott, 
hogy a rögzített tárgyakkal való ütközés volt az ötödik 
leggyakoribb oka a kerékpárosok által elszenvedett 
sérüléseknek. A válaszadó biciklisek 7%-a nyilatkozott 
úgy, hogy a sérülésüket egy rögzített tárggyal való ütkö-
zés következtében szerezték. Egy dán vizsgálat – [6]-os 
hivatkozás – során 349 biciklis ütközést elemeztek ki, és 
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arra az eredményre jutottak, hogy az úton elhelyezett 
tárgyak a balesetek 3%-ában, az út mellett elhelyezett 
tárgyak (beleértve a közúti berendezéseket is) pedig a 
balesetek 4%-ában voltak a kiváltó tényezők között. Az 
egyes tanulmányok eredményei alapján összességében 
kijelenthető, hogy a biciklis infrastruktúrán, közutakon 
vagy azok mellett elhelyezett tárgyak a kerékpáros 
balesetek jelentős hányadánál szereplenek a kiváltó 
okok között.
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