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Amikor több különböző úthasználói csoport közleke-
dik ugyanabban a térben, nagyobb erőfeszítésre van 
szükség a megfelelő biztonsági szint garantálásához. 
Az egyik ilyen népszerű intézkedés a 30 km/h-ás vagy 
annál alacsonyabb (20 km/h-ás vagy gyalogos tempó-
val megegyező) sebességkorlátozású zónák kialakítása. 
A 30 km/h-ás zónák legnagyobb előnye, hogy egy jóval 
kellemesebb utcai környezetet teremtenek, illetve a 
társadalmi megítélésük is igencsak pozitív [1].

A jól megtervezett 30 km/h-ás zónák általában a közleke-
désbiztonságra is pozitív hatással vannak [2]. 30 km/h-
ás sebességnél a halálos kimenetelű ütközések kockáza-
ta rendkívül alacsony. A 30 km/h-ás zónák és útszakaszok 
bevezetését érdemes a zónákhoz igazított megfelelő kia-
lakítással párosítani, ami így hitelesebbé teszi a 30 km/h-
ás sebességhatárt. Ahol pedig ezt követően is szükséges, 
közlekedésrendészeti eszközök is bevethetők. [3].
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Kapcsolódó tájékoztató brossúrák

» Hálózattal kapcsolatos problémák
» Kerékpárosok, valamint gyalogosok, e-rollerek és más járművek közötti sebességkülönbség 

a vegyesforgalmú területeken
» Sebességkülönbség vegyesforgalmú területeken kerékpárosok és gépjárművek között.

A kerékpárosok hosszabb utak megtételére is vállalkoz-
hatnak a biciklizés és a vasúti vagy buszos szolgáltatá-
sok ötvözésével. A buszmegállók vagy vasútállomások 
vonzáskörzete a kerékpárosok esetében akár a 4-5 
kilométert is elérheti. A buszokra felszerelt kerékpár-
tartók alkalmazása a leggyakoribb módja a biciklik tö-
megközlekedési eszközön való szállításának. Az adott 
megoldások kialakításától függően egy vonatkocsiban 
akár több tucatnyi bicikli is szállítható, ami különösen 
fontos a sűrűn lakott ingázási útvonalakon [2].

A tömegközlekedési és kerékpáros hálózatok sikeres inte-
grálása a biciklisek és a tömegközlekedés szempontjából 
is jelentős előnyökkel szolgál. A tömegközlekedés és a 
kerékpározás általában egymást kiegészítő közlekedési 
módoknak tekinthetők. Rendkívül könnyen ötvözhetők 
egymással az ajtótól-ajtóig tartó utazások esetében. 
Hollandiában például a vonattal közlekedők 40%-a ke-
rékpárral érkezik a vasútállomásokra, 10%-uk pedig azzal 
is folytatja az útját. Ezen felül az autóbusszal utazók 14%-a 
is kerékpárral közelíti meg a buszmegállókat [1].

Tömegközlekedéshez való hozzáférés
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Az elérhető úticélok körének jelentős mértékű kiszélesítésével a kerékpározás 
népszerűsítését szolgálja
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Public transport access  –       

Megvalósítással kapcsolatos problémák

Az utazások kerékpáros részének teljesítése azonban nehézkessé válhat, 
ha nincs biztonságos kerékpártároló az átszállási pontnál/ha nincs kerékpártá-
roló az adott tömegközlekedési eszközön.

Ezen kívül csúcsidőben gyakran tilos a kerékpárral történő utazás a tömegközle-
kedési eszközökön
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Vonat Horvátországban - az ajtók közelében található lehajtható 

ülésekkel felszerelt rész biciklitárolóként is szolgál [3]

A horvátországi szigetekre tartó utasszállító hajókon sok esetben  

a biciklivel való utazás is lehetséges [4]
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A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek meg-
teremtését a különböző szakpolitikák bevezetése, a ter-
vezés, valamint a gépjárműveknek fenntartott utcai par-
kolóhelyek konfigurációjának módja is elősegítheti. A 
gépjárműveknek fenntartott parkolóhelyek számának 
csökkentése az egyik olyan lehetséges megoldás, amel-
lyel visszaszorítható a kerékpárosok, valamint a parko-
lóhelyekre beálló vagy onnan kihajtó gépjárművek, és 
a parkoló autókba beszálló vagy azokból kiszálló utasok 
közötti konfliktusok száma. A kerékpáros infrastruk-
túra, például a kerékpársávok kiépítésére alkalmas 
területek felszabadításának egyik módja, ha a parko-
lósávokat az adott úttest egyik vagy akár mindkét olda-
lán megszüntetjük vagy lerövidítjük [1]. A parkolóhelyek 
megszüntetése vagy visszaszorítása emellett a látótá-

volságot is növeli az érintett útvonalon, ami különösen 
hasznos lehet a forgalmas kocsibejárókkal vagy kon-
fliktusterületekkel tűzdelt útszakaszokon [2].

A [3]-as számmal jelölt elemzés összefüggést talált az ut-
cai parkolóhelyek és a sérülésekkel járó balesetek ko-
ckázata között. Ugyanakkor a módosított valószínűségi 
hányadosok elemzése során kapott eredmények csak 
azokban az esetekben voltak szignifikánsak, amikor a fő-
útvonalak mentén az útszéli parkolóhelyek mellett kerék-
páros infrastruktúra is futott. Az elemzés következtetései 
alapján kijelenthető, hogy a parkoló autók és kerékáros 
infrastruktúra nélküli főútvonalakon 37%-kal volt alacso-
nyabb a sérülésekkel járó balesetek kockázata, mint az 
olyan utak esetében, amelyet parokló autók szegélyeztek.

Gépjárművek parkolásával kapcsolatos intézkedések
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Csökkenti a parkoló gépjárművekkel történő kerékpáros incidensek számát (par-
kolóhelyre történő beállás, onnan való kihajtás, ajtónyitás)

Több helyet és létesítményt biztosít a kerékpárosok számára

Javítja a látótávolságot az érintett útszakaszon
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Gépjárművek számára 
fenntartott parokolóhely-
ek számának csökkentése

      

Megvalósítással kapcsolatos problémák

A parkolóhelyek megszüntetése a gépjárművek haladási sebességének 
növekedést eredményezheti
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Kapcsolódó adatlapok

» Keskeny infrastruktúra

Keresztmetszeti ábra egy olyan úttestről, ahol az egyik oldalon a kerék-

pársáv létrehozása érdekében megszüntették a parkolóhelyeket [4].

Tolatós ferde parkolóhelyek, mellettük a kerékpáros 

útvonal felfestéseivel – USA [2].
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