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Milyen problémával állunk pontosan 
szemben, és mikor következik be?

A jó útburkolati és menetviszonyok rendkívül fontosak 
a kényelmes és biztonságos kerékpáros infrastruktú-
ra biztosítása terén [9]. A rossz útburkolati és menet-
viszonyok komoly kockázatot jelentenek a biciklisek 
számára, ugyanis az egyenetlen útfelületeken, példá-
ul egy kátyúkkal és bukkanókkal tűzdelt úton haladva 
könnyedén elveszthetik az irányítást a kerékpár felett, 
a síkos útfelületen megcsúszva és elesve pedig súlyos 
sérüléseket is szenvedhetnek [6, 10]. A kátyúk, a gyökér-
zet okozta úthibák, az úttesten heverő tárgyak, bukka-
nók, vagy az idő múlásával göcsörtössé váló útburkolati 
típusok miatt egyenetlenné váló útfelületek miatt a 
kerékpárosok akár el is veszthetik az uralmukat a bicik-
li felett, ami miatt eleshetnek, az útról lesodródva a 
padkának vagy más tárgynak ütközhetnek, vagy át 
is zuhanhatnak a kormányon, ha például egy ág vagy 
fadarab az első kerék küllői közé szorul [2, 7, 8, 10]. Az út-
felületen található homok, kavics vagy levelek, illetve a 
víz vagy jég miatt síkossá váló felületek megnehezíthe-
tik a közlekedést, illetve az ilyen felületeken könnyedén 
meg is csúszhatnak a biciklisek [8, 4]. A megcsúszások 
bekövetkezése a kerék és az útfelület közti súrlódási 
együtthatótól, illetve a gumiabroncsok és az útfelü-
let állapotától is függ.  Legnagyobb mértékben a kavi-
csok, a sár, a víz, a nedves levelek, a jég és az olajfoltok 
csökkentik az egyes útfelületek tapadását [10].  Emel-
lett azonban például a vasúti és villamosvágányok, a 
macskaköves felületek, és az aknafedelek is rendkí-
vül síkossá tudnak válni [8]. Az ilyen felületeken legin-
kább a kerékpárok első kereke szokott megcsúszni, 
ami akár sérülést okozó eséssel is járhat [10].

Mi okozza a problémát?

A kerékpáros infrastruktúrákat és utakat gyakran nem 
tartják megfelelően karban, a kátyúk, valamint a fák 
gyökérzete miatt kialakuló úthibák pedig egyenet-
lenné teszik azok felületét. Bizonyos esetekben a ke-
rékpárutakra kerülő homok, kavics, illetve az esőzések 

és havazások miatt rendkívül csúszóssá válhatnak az 
útfelületek [8]. Az ilyen körülmények kialakulása legin-
kább a kavicsos vagy földutakra, illetve a macskaköves 
útszakaszokra jellemző. Továbbá a régi, elhanyagolt ke-
rékpáros infrastruktúráknál is találkozhatunk ilyen prob-
lémákkal; ezek felülete az idő múltával megrepedezik 
és elhasználódik. Emellett vannak olyan kerékpáros inf-
rastruktúrák is, amelyek felületét idővel a víz és a hó kezdi 
el roncsolni a szükséges (téli) karbantartási munkála-
tok hiányában [5]. Ezen körülmények kiváltképp éjjel 
vagy szürkületkor, világítás hiányában és rossz látási 
viszonyok mellett okoznak nehézségeket [1, 11].

Milyen mértékű problémával 
állunk szemben?

[8]-as hivatkozás – Egy dániai vizsgálat során, amelyben 
349 egybiciklis balesetet elemeztek ki, kiderült, hogy a 
legtöbb balesetnél a rossz útburkolati és menetviszo-
nyok is a kiváltó okok között voltak: az útpadka a bal-
esetek 13%-ánál, az útfelületre kerülő homok, kavics és 
levelek miatti megcsúszások az esetek 5%-ánál volt a 
kiváltó tényezők között, a kátyúk és az egyenetlen felü-
letek az esetek 2-2%-ban, az alacsony tapadás (beleértve 
a síneket és macskaköves szakaszokat) pedig a balese-
tek 3%-ban volt döntő faktor. Ezen felül a hó/jég miatt 
síkossá váló felületek is jelentős mértékben, a balese-
tek majdnem felében (48%) voltak a kiváltó okok közé 
sorolhatók, míg a vizes felületek az esetek 5%-ában ját-
szottak közre. Egy svéd tanulmány – [7]-es hivatkozás –, 
amely 947 olyan résztvevővel készült, akik korábban bi-
ciklis balesetet szenvedtek, rámutatott, hogy a balese-
tek 6%-ánál a legfőbb kiváltó tényező az útfelületekkel 
kapcsolatos problémák (kátyúk, apró kövek, egyenetlen 
felület) voltak; az esetek 7%-át a útpadkának való ütkö-
zések, 19%-át pedig a megcsúszások okozták –  14% je-
ges/havas, 5% pedig kavicsos felületen. Egy holland ta-
nulmány szerint – [10]-es hivatkozás –, amelyben biciklis 
ütközés következtében sürgősségi ellátásra szoruló sé-

Kátyúk és gyökérzet által okozott úthibák az 

EuroVelo 8 horvátországi szakaszán [12]

Földút/kavicsos út az EuroVelo 

8 horvátországi szakaszán [13]

Kapcsolódó tájékoztató brossúrák

rülteket kérdeztek meg, az egyedül elszenvedett bicik-
lis balesetek 12%-a az útpadkának való ütközésre volt 
visszavezethető. [3]  Egy ír jelentés, amelyben 295 biciklis 
ütközést vizsgáltak meg, arra az eredményre jutott, hogy 
a síkos útfelület (víz, jég, olaj) volt a leggyakoribb oka a 
baleseteknek: az egyedül elszenvedett biciklis balesetek 
31%-ában volt ez a kiváltó tényező. Ugyanez a szám az 
útpadkák vonatkozásában 21% volt. Egy svájci elemzés 
([4]-es hivatkozás) szerint, amelyben 638 egyedül el-
szenvedett, elektromos kerékpár használata során bekö-

» Útviszonyok

vetkező balesetet vizsgáltak, a csúszós útfelület (51%), 
valamint a rossz útviszonyok (23%) okozták a legtöbb 
balesetet. A válaszadók véleménye szerint ezek voltak 
azok a tényezők, amelyek (legalább kis mértékben) hoz-
zájárultak a balesetek bekövetkeztéhez.

Összességében tehát a témában végzett felmérésekből 
kiderül, hogy az egyedül elszenvedett biciklis balese-
tek jelentős százalékát a rossz útburkolati és menet-
viszonyok okozzák.
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