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KOCKÁZATOK KOCKÁZATOK

Milyen problémával állunk pontosan 
szemben, és mikor következik be?

Általánosságban elmondható, hogy a körforgalmak po-
zitív hatással vannak a közlekedésbiztonságra, és a gép-
járművek szempontjából biztonságosabbak, mint más 
kereszteződések. Ugyanakkor a biciklis balesetek aránya 
több tanulmány szerint is igen magas a körforgalmak-
ban [3, 9]. A körforgalomban való közlekedés azért le-
het veszélyes a biciklisek számára, mert az azon való 
átkelés egy olyan fizikailag is megterhelő orientációs 
feladat, amely során a kerékpárosok a gépjárműfor-
galommal is kapcsolatba kerülnek; ilyenkor pedig az 
esetleges konfliktusok és balesetek veszélye is fennáll 
[7, 13, 15]. A körforgalomban való közlekedés kiváltképp 
akkor okozhat nehézséget a biciklisek számára, ha pél-
dául nincs kiépített kerékpáros infrastruktúra, tehát a 
gépjárműforgalommal együtt kell haladniuk; amikor a 
kerékpársáv az úttest mellett fut; ha túlságosan ki-
csi a körforgalom közepén elhelyezkedő sziget; vagy 
amikor egyszerre több sávban halad a forgalom [1, 4, 
10, 14]. A fent említett tervezési jellemzők mellett a sűrű 
és gyors forgalom is növeli a biciklis közlekedéssel járó 
kockázatokat a körforgalmakban [7].

Mi okozza a problémát?

Körkörös kialakításuk miatt a körforgalmakban való 
haladás valódi orientációs kihívást jelent a kerékpárosok 
számára, ugyanis nehezíti a tájékozódást, és növeli az 
ütközések kockázatát. Továbbá mivel a körforgalom-
ban való haladás fizikailag is megterhelőbb a körkörös 
kialakítás miatt, az egyedül elszenvedett biciklis bale-
setek száma és aránya is megnövekedhet [7]. A legna-
gyobb kockázattal azok a helyzetek járnak, amikor egy 
körkörösen haladó kerékpáros találkozik egy, a körfor-
galomba behajtó vagy onnan kihajtó gépjárművel [11]. 
A fent leírt eseteknél legtöbbször akkor alakulnak ki kon-
fliktusok, amikor a körforgalomba behajtó gépjármű 
nem adja meg az elsőbbséget a kerékpáros számára, 
vagy az épp kihajtó autós átvág a biciklis előtt. Ez le-
ginkább a többsávos körforgalmakban jelent problé-
mát, ahol a gépjárművezetők a körforgalom közepére 
koncentrálnak, illetve az olyan nagyméretű körforgal-

makban, ahol a kijelölt kerékpársáv az úttest szélére ké-
nyszeríti a bicikliseket. Emellett még akkor történhetnek 
komolyabb konfliktusok, amikor a kerékpáros egyenes 
vonalban, a gépjárművezető pedig kanyarodva pró-
bál egyszerre behajtani a körforgalomba ugyanazon a 
bejáraton, és egymás útjába vágnak [13, 14]. Ezen kívül 
a kerékpárosok általában azokat a helyzeteket tartják a 
legveszélyesebbnek, amikor a körforgalomból történő 
kihajtáskor gépjárművek haladnak mögöttük; ilyenkor 
a biciklisek úgy érzik, hogy nincs kellő befolyásuk a ki-
hajtó autóval történő interakcióra, és nem is tudják 
megjósolni annak kimenetelét [11]. Az ilyen potenciális 
konfliktusok a biciklisek szempontjából súlyos sérülé-
sekkel járó vagy akár halálos kimenetelű baleseteket 
is okozhatnak [10].

Milyen mértékű problémával 
állunk szemben?

A hivatkozások között [6]-os számmal jelölt jelentés sze-
rint az EU területén 2018-ban történt halálos kimenetelű 
kerékpáros balesetek mintegy 2%-a történt körforgal-
makban. Egy svájci jelentés szerint ([2]-es hivatkozás) 
a 2012 és 2016 között történt súlyos kerékpáros balese-
tek 2%-a, a gépjárművekkel való ütközéseknek pedig 
mintegy 10%-a történt körforgalmakban. Egy másik 
svájci ([8]-as hivatkozás) adatgyűjtés alkalmával az de-
rült ki, hogy a körforgalomban történő balesetek min-
tegy egyharmadában értintettek kerékpárosok, vala-
mint hogy a körforgalmakban különösen gyakoriak a 
kerékpáros balesetek. Egy holland felmérés ([5]-ös hi-
vatkozás) pedig arra az eredményre jutott, hogy a 2015 
és 2018 közötti időszakban a körforgalmakban történt 
sérülések 50%-át biciklisek szenvedték el. A néme-
tországi Észak-Rajna Vesztfáliában pedig arról számol-
tak be ([12]-es számú hivatkozás), hogy a zsúfolt körfor-
galmaknál történt személyi sérülésekkel járó balesetek 
38%-ában voltak érintettek kerékpárosok a 2004 és 2009 
közötti időszakban. Összességében tehát elmondha-
tó, hogy a balesetek – különösen a kerékpárosok és a 
gépjárművek között történő balesetek – jelentős szá-
zaléka történik körforgalmakban.

Ebben a romániai Tulcsán található körforgalomban 

semmilyen felfestés nincs (központi, kerékpársáv, 

felezővonal), így mind akerékpárosok, mind pedig az 

autósok számára megnehezíti az áthaladást. [16]

Ezen a képen egy nemrég épült körforgalom látható a 

horvátországi Pulában. Annak ellenére, hogy biciklisek is 

gyakran használják ezt az útszakaszt, semmilyen kerékpáros 

infrastruktúrát nem építettek ki számukra (EuroVelo 8). [17]
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