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Milyen problémával állunk pontosan 
szemben, és mikor következik be?

A közúti jelzések megfelelő alkalmazása és kihelyezése 
elengedhetetlen a biciklisek számára ahhoz, hogy tud-
ják, merre kell haladniuk, és hogy hol kell kifejezetten 
körültekintőnek lenniük a fennálló veszélyek elkerülése 
érdekében. A kerékpárútvonalakon általában akkor lép-
hetnek fel ilyen problémák, ha a közúti jelzőtáblák nin-
csenek kitéve, rossz állapotúak, félrevezetőek vagy 
ha nem megfelelően vannak kihelyezve [8]. Az ilyen 
helyezetekben nehézséget okozhat a biciklisek számá-
ra eldönteni, hogy merre haladjanak tovább, és hogy 
mely közúti szabályokat alkalmazzák. Ez nem csupán a 
kerékpáros szolgáltatások színvonalát csökkenti, ha-
nem akár konfliktusokhoz és balestekhez is vezethet. 
Emellett pedig a közúti jelzésekkel kapcsolatos hiányos-
ságokat tartják a biciklisek az egyik legkomolyabb 
problémának [7]. A közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos 
problémák kiváltképp azokban a szituációkban okozhat-
nak gondokat, amikor hiányoznak a kerékpárosok vagy 
autósok figyelmét egy adott veszélyre felhívó jelzések. 
Ilyenek például a túl alacsony aluljárókra, vagy a kerék-
párosok és egyéb gépjárművek közötti konfliktusokra 
figyelmeztető jelzések, de ide sorolhatók a bonyolult 
kereszteződésekre (ahol a járművek besorolására és 
haladási irányára vonatkozó jelzések elengedhetetlenek 
a kereszteződésen való biztonságos átkeléshez), vagy 
útmunkálatokra felhívó táblák is. Ha az ilyen esetekben 
nincs megfelelően kitáblázva a kerülőútvonal, és a bi-
ciklisek nem tudják, miként reagáljanak, az kockázatos 
manőverekre vagy a közlekedési szabályok áthágásá-
ra is késztetheti őket.

Mi okozza a problémát?

A közúti jelzések a biciklisek tájékozódásában és biz-
tonságának garantálásában egyaránt rendkívül fontos 
szerepet játszanak. A figyelmeztető jelzések az esetle-
ges veszélyekre, és a közelben áthaladó biciklis forga-
lomra is felhívják a gépjárművezetők figyelmét, továbbá 
megmutatják a haladási irányt, és hozzájárulnak a ke-
rékpáros szolgáltatások színvonalának javításához is [1, 
3, 8]. Ha a jelzőtáblák egyáltalán nincsenek kihelyezve, 

rossz állapotban vannak vagy nem a megfelelő helyre 
kerültek ki, az könnyedén összezavarhatja a bicikliseket, 
megnehezíti a helyes haladási irány megtalálását, va-
lamint a megfelelő közlekedési szabályok alkalmazá-
sát, illetve a kijelölt kerékpáros útvonal követésében 
is akadályozza a bicikliseket [6, 8]. Az is problémákhoz 
vezethet, ha a biciklisek nem tudják elolvasni vagy 
nem látják megfelelően a közlekedési táblákat a parko-
ló autók, a fák lombja vagy más növényzet miatt, ezáltal 
pedig nem marad elég idejük a megfelelő manőver 
végrehajtására [7].

Milyen mértékű problémával 
állunk szemben?

A közúti jelzésekkel kapcsolatos problémák miatt bekö-
vetkező balesetekről nem állnak rendelkezésre pontos 
adatok. Ugyanakkor egy olaszországi tanulmány ([4]-es 
hivatkozás) alapján – amelyben 49621 darab 2011 és 2013 
között bekövetkezett sérüléssel vagy halálesettel vég-
ződő kerékpáros baleset jellemzőit vizsgálva próbálták 
meghatározni az ütközések súlyosságát befolyásoló té-
nyezőket – az derült ki, hogy a közúti jelzésekkel kapcso-
latos problémák számítottak a negyedik legfontosabb 
előrejelző faktornak a balesetek súlyossága szem-
pontjából. Egy másik tanulmányban ([2]-es hivatkozás) 
1311 olyan ütközéses balesetet vizsgáltak, amelyek 2011 
és 2015 történtek kerékpárosok és gépjárművek között 
az egyesült államokbeli Alabama államban. Az ered-
mények rámutattak, hogy az ütközések súlyossága 
42,7%-kal volt alacsonyabb, amikor a közúti táblák és 
jelzések ki voltak helyezve. Kijelenthető tehát, hogy a 
kerékpáros útjelzések megléte csökkenti az esetleges 
balesetek súlyosságát, és növeli a biciklisek és gépjár-
művezetők éberségét. Mindkét tanulmány rámutatott 
tehát, hogy a nem megfelelő vagy hiányzó közúti jel-
zések fontos befolyásoló tényezőnek tekinthetők a 
balesetek súlyossága szempontjából, és biztonsági 
kockázatot jelentenek a biciklis közlekedés során.

Értelmezhetetlen közúti jelzés az EuroVelo 

6 kerékpárútvonal ausztriai szakaszán [9]

Nem biztonságos kerülőútra terelő közúti táblák egy útjavítási 

helyszín mellett az EuroVelo 14 ausztriai szakaszán [10]
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