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KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS > „A FENNTARTHATÓ 
BIZTONSÁG” 

Elv: A három elem összhangja A fenntartható biztonság feltétele:
 Funkcionalitás – az a forgalom használja, amelyre 

tervezték

 Homogenitás – a járművek sebességében, 

haladási irányában és tömegében adódó jelentős 

különbségek elkerülése

 Felismerhetőség - lehetővé tenni, hogy az út 

kialakítását a használók előre, helyesen ítéljék meg 

(úthasználói bizonytalanság elkerülése)

 Megbocsátás – a használóknak megengedve a 

hiba elkövetés lehetőségét >>> úgy kell kialakítani a 

fizikai környezetet, hogy a hibák minimális 

következménnyel járjanak



INFRASTRUKTÚRA TERVEZÉS > A TERVEZŐ HELYZETE

Tervező

Megrendelő 
(döntéshozó)

Szakhatóság, 
közútkezelő, egyéb 

szervezetek

Használó    
(lakosság, turista)

Hatóság (hivatal)

 Jogi aspektus

 Tervezési szabályok, műszaki

előírások, szakmai háttér

 Tervezői jogosultság

 Közlekedés-politikai aspektus

 Szerződéses kötelezettségek

 Tervezői tudásbázis, felkészültség



KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE

Az egyik legbonyolultabb tervezői feladat a KERÉKPÁROS 

INFRASTRUKTÚRA tervezés

Sikertényezők

 Meglevő kötöttségekhez történő illeszkedés

 Hálózati gondolkodás, megfelelő mértékű helyismeret

 A fenntartási, bekerülési és tartóssági követelmények teljesítése komplex 

szaktudást igényel

 Gyakorlati szemlélet > biztonságos használat alapfeltétele

 Megfelelő időszükséglet a gondos előkészítésre

 A tapasztalatok levonása, a kialakítás pontosítása, kiegészítése

Főbb problémák

 Nagyvonalú, részletekkel nem foglalkozó tervezés

 Nem kellően kiérlelt megoldások

 Szorított tervezési határidő, elkapkodott döntések

 A terv átértékelése a kivitelezés során

 A megvalósítás utánkövetésének hiánya



KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE

Hibás megközelítések

Megbízói oldal

 Nincs célkitűzés, nincs koncepció

 A tervezési díszpozíció előzmények vizsgálata nélkül 

rögzíti a létesítmény típusát

 A kialakításra kerülő létesítmény nem illeszkedik egy 

tervszerűen vízuált rendszerhez

 Legfőbb megbízói elvárás: egy probléma megoldása

 Közbeszerzésnél csak az ajánlati ár szerinti kiválasztás 

(tervezés, kivitelezés)

 “Olyan megoldás legyen, hogy az autósok ne 

szenvedjenek hátrányt….” Tervezői oldal

 Ha csak a kerékpárosokra történik a fókuszálás

 Bevett sémák alkalmazása, nem az adott helyre 

vonatkozó, körültekintő átgondolás, -tervezés

 “A megbízó ezt akarja, hát akkor legyen….. bár nem 

ez lenne a legjobb megoldások egyike”

 “Nincs elég hely? Majd kérünk rá felmentést.”



KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE

Sikertényezők

 Legyen koncepció! Milyen várost szeretnénk?

>>> Biztonságosan élhető, kerékpározható, gyalogolható, ……..város

 Méretezzünk EMBEREK-re ! >>> Nem eszközökre méretezünk

 Vegyük figyelembe a különböző szempontokat >>> Integrált közlekedési rendszert tervezünk!

 A közlekedés ne foglaljon el több helyet, mint ami szükséges >>> Optimális felület-megosztás

 A terv és a megvalósítás ébresszen kedvet a biciklizéshez >>> Valós kínálat nyújtása

Kerékpárosbarát szempontok (UME ÚT 2-1.203): 

 biztonság

 megállítás nélküli, folyamatos, legrövidebb útvonal

 akadálymentes, gyors, kényelmes

A kerékpáros közlekedés is egyenrangú kezelést érdemel.

„a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni 
jogosult számára biztosítottak legyenek” (1988. évi I. törvény 8. §. 1a bek.)



FŐBB HIBÁK
Elsőbbség helytelen szabályozása

„A kerékpárutak elsőbbségét általában a vele azonos irányban 
haladó út elsőbbségével megegyezően kell szabályozni.” (20/1984. 
(XII. 21.) KM rend.)

Elsőbbség nem egyértelmű jelzése



FŐBB HIBÁK 

Nem egyértelmű csomóponti átvezetések, félbe 

maradt beruházások, félmegoldások

 Burkolat szerint van átvezető kerékpárút, tábla 

szerint nincs

 Ja, ez egy jelzőlámpás csomópont? 

 Nem látni a kerékpárútról, hogy mi a 

csomópont elsőbbségi viszonya (nincs ilyen 

jelzés a biciklisnek)



FŐBB HIBÁK 

Csomóponti átvezetések hiánya, indokolatlan 

megszakítások



FŐBB HIBÁK 

Megtévesztő jelzések

Hiányos vagy elégtelen  jelzések



FŐBB HIBÁK 

Akadályok, minimális szélességek



FŐBB HIBÁK 

Rossz tervezés, rossz kivitelezés

nem odafigyelő fenntartás? 

Teljesen mindegy ki hibázik….

A helyzet nem optimális, esetleg

katasztrófális ….

Szomorú aktualitás: Riói olympia előkészületei  

> halálos baleset a kivitelezésnél



FŐBB HIBÁK 

Ideiglenes forgalmi rendnél miért csak az autósokra fordítódik

valamennyi figyelem? Vagy némi odafigyelés a gyalogosokra?

Vagy azokra sem…?



ELKERÜLENDŐ HELYZETEK



SZEGREGÁCIÓ? INTEGRÁCIÓ? SZEPARÁCIÓ?

Külterületen >>> az elválasztás ajánlható nagyobb forgalmú útszakaszokon 

Belterületen >>> Elválasztás előnyei kevésbé érvényesíthetők (kisebb a sebesség-különbség, 

gyalogossal vegyített forgalom), hátrányai halmozottan jelentkeznek: a kerékpáros kevésbé észlelhető.

Így baleseti kockázattal jár a keresztezésekben, kapubejáróknál, indirekt kapcsolatokra, kerülőkre 

kényszerít.

>>> Elválasztás helyett integrált megközelítés (területi ill. forgalmi integráció)

A kölcsönös láthatóság lényeges



KÍVÁNATOS SZEMLÉLET
Cél: A biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése

Forgalom-
szervezési

intézkedések

• Forgalomcsillapítás

• Sebességcsökkentés

• Konfliktuspontok kezelése

• Forgalomszervezés (egyirányú utcák, zsákutcák átjárhatósága)

Útpálya
újrafelosztása

• Sávszélességek felülvizsgálata

• Ellenirányú kerékpározás egyirányu utcában

• Kerékpársáv, nyitott kerékpársáv

• Buszsáv használata kerékpárral

• Csomópontok korrekciója a Kerékpáros forgalom szempontjából

Épített kerékpár-
forgalmi

létesítmények

• Kerékpársáv

• Kerékpárút

• Gyalog- és kerékpárút



VÉLEMÉNYEK A KÖZÖS GYALOG- ÉS KERÉKPÁROS
LÉTESÍTMÉNYEKRŐL (példa - Debrecen)

nem 

szabálykövető 

közlekedők
problémák a közlekedési 

kultúrában

balesetveszélyt rejtő 

közös gyalog- és 

kerékpárutak

„Kerékpárutak ész nélküli 
vonalvezetése, 
igénytelensége”

„Sok az értelmetlen helyzet. 
Pl. STOP-tábla a Hatvan 
utcán a bicajosoknál.”

„Kerékpár utakat a környező településekről ......”

„Az autósok még mindig életveszélyesek a gyalogosok, és 
főleg a kerékpárosokra nézve. Ez nyilván összefüggésben 
van azzal, hogy mennyire vannak a gyalogos járdák, 
átkelők, és a bicikliutak megfelelően kiépítve. Talán 
ezeknek a fejlesztésével tovább lehetne növelni a 
gyalogosok és kerékpárosok életben maradási esélyeit. Az 
ez irányba tett pozitív előre lépés, mint például a piac 
utca kiépítése jó gyakorlat.”

„A közös gyalogos-kerékpárút, és általában a járdával 
osztott kerékpárutak újragondolása.”

„A közös gyalog- és kerékpárutak veszélyeinek sürgős 
felülvizsgálata és megszüntetése.”



JÓ PÉLDÁK



JÓ PÉLDÁK



JÓ PÉLDÁK

Auckland, Új Zéland

Barcelona, Spanyolország

Az utcatér megváltoztatása > forgalomcsillapítás 

> átlátható közlekedési helyzet > biztonságosabb 

kerékpározás 



JÓ PÉLDÁK

Csarnok tér, Budapest

Csarnok tér, Budapest

Az utcatér megváltoztatása > forgalomcsillapítás 

> átlátható közlekedési helyzet > biztonságosabb 

kerékpározás 



JÓ PÉLDÁK

Március 15. tér, Budapest

Barcelona, Spanyolország

Az utcatér megváltoztatása > forgalomcsillapítás + 

kerékpáros helybiztosítás > átlátható közlekedési 

helyzet > biztonságosabb kerékpározás 



TENNIVALÓK
Tervezés kapcsán

 Tervezők tudásbázisának növelése >>> MMK képzések fejlesztése

 a kerékpáros létesítmények tervezésénél ajánlott szemlélet erősítése

 szakmai ismereteket (UME) erősíteni (milyen megoldások vannak, jó és rossz példák)

 UME ÚT 2-1 203. kiterjesztése az önkormányzati utakra ? (ne csak ajánlás) 

 Több szakmai fórumot a témának (szakmai és civil szervezetek, hatóság!)

 A bonyolult csomópontok tervezésénél modellezésre ösztönözni a tervezőket (legyen 

elvárás?)

 Utólagos vizsgálatok (megvalósítás utánkövetése) és korrekciók tervezése

Megbízói oldal, üzemeltetés

 Közbeszerzéseknél a legalacsonyabb összegű ajánlat helyett több szempontú értékelés

 Feladat kiírásnál ne legyen meghatározva a kerékpáros létesítmény típusa, az a tervező

feladata

 Feladat kiírásnál, szerződésekben megkövetelni a megvalósulás utáni értékelést (tervezőtől, 

esetleg kivitelezőtől) >>> szükség esetén további intézkedések megtétele

 Folyamatos állapot ellenőrzések >>> üzemeltetői feladatok erősítése, költségvetés külön

soron



TENNIVALÓK

EU pályázatok, projektek

 TOP kerékpáros fejlesztéseknél feltétel a kerékpáros hálózati terv

 Közúti biztonsági audit kötelezettség (eng.terv, kiviteli terv)

 Szemléletformálás feltétel

Baleseti elemzések, konfliktus vizsgálatok – pályázati forrásokból?

Szemléletformálás

 KRESZ iskolai oktatása

 Akciók, rendezvények 

 Önkormányzatok (potenciális megbízók) + hatóság számára témaköri rendezvények

 Kommunikáció erősítése – jó példák (neten, civil fórumokon, sajtóban, stb)

 Civil szervezetek ezen tevékenységeinek támogatása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

kerekpar@trenecon.hu

ser@trenecon.hu
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