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1. BEVEZETÉS 

Szentendre város megbízásából elkészítettük a Duna menti kerékpárút és a Pilis hegység 
turistaútvonalai közötti összekötő kerékpárforgalmi nyomvonal tanulmánytervét. 
A fő nyomvonal szakaszok az alábbiak: 

• a Bükkös-Patak - Dunapart, jelölése: BD, 
• Dömörkapu irányú nyomvonal, jelölése: DK, 
• Skanzen irányú nyomvonal szakasz, jelölése: SK 
• Skanzen-Pap-rét irányú nyomvonal szakasz, jelölése: PR 
• és a Pap-sziget irányú nyomvonal, jelölése: PSZ 

 
A tervezés során a területet bejártuk, megfigyeltük a kerékpározási igényeket és szokásokat, 
megvizsgáltuk a nyomvonal kialakításának különféle lehetőségeit. A nyomvonal-változatok 
kialakításával kapcsolatban az Önkormányzattal két alkalommal került sor egyeztetésre. A 
város képviselőinek szempontjait és javaslatait a tanulmányterv készítése során figyelembe 
vettük. 
A Skanzen tervezett fejlesztésével kapcsolatban a Skanzen főépítészével egyeztettünk, aki 
megadta a Skanzen tervezett fejlesztésének körvonalait. A tervezett fejlesztés területét a 
helyszínrajzon ábrázoltuk. 
A tervezés során a hatályos Útügyi Műszaki Előírásokat és rendeleteket vettük figyelembe. A 
felhasznált előírások az alábbiak: 

- e-UT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
- e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
- e-Ut 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek – Építési feltételek és minőségi 

követelmények 
- e-Ut 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 

2. A TANULMÁNYTERV CÉLJA 

A tanulmányterv elkészítésének célja az, hogy a Duna-menti EV6 jelű nemzetközi 
kerékpárforgalmi nyomvonalhoz kapcsolódóan valósuljon meg egy Dunakanyar-Pilis 
közötti összeköttetés a Bükkös-patak térségében haladó nyomvonallal és a Skanzen 
irányú Pap-rét felé haladó nyomvonallal. 
Ha a Bükkös-patak menti nyomvonal kiépítésre és kitáblázásra kerül, akkor jelentős 
turisztikai célú kerékpározás várható Budapest irányából. Ennek a forgalomnak déli irányból a 
Bükkös-patak menti nyomvonal a legkedvezőbb. 
Emellett azonban számolni kell azzal is, hogy a közeljövőben Rajka-Budapest között 
megfelelő műszaki paraméterekkel ki fog épülni a jelenleg még csak kitáblázással működő 
EV6 nyomvonal. Ez esetben a magyarországi nyomvonal-szakaszon megjelennek azok a 
kerékpárosok, akik jelenleg Magyarország határánál még többnyire visszafordulnak. Ezek 
megjelenése északi irányból várható, ezért a tanulmánytervünkben javaslatot tettünk egy Pap-
sziget – Skanzen irányú kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítására is. 
A javasolt nyomvonalaknak a turisztikai kerékpározás céljain túl alkalmasaknak kell lenniük a 
helyi kerékpáros igények kielégítésére, és a biztonságos kerékpáros közlekedés 
megteremtésére is. 
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A tanulmányterv nyomvonal-javaslatokat tartalmaz, amelyből az Önkormányzat döntése 
alapján ki lehet választani a fejlesztendő nyomvonalakat. A tanulmányterv készítése során 
megvizsgáltuk, és a helyszínrajzon is ábrázoltuk azokat a nyomvonalakat, amelyek szóba 
jöhetnek, de különböző okok miatt nem javasoljuk ezek megvalósítását. 
A tervezés során megvizsgáltuk és javaslatot adtunk a meglévő kerékpárutak állapotjavító 
beavatkozásaira is. 
 

3. MEGLÉV Ő KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 
 

 

A vizsgált nyomvonalak részeként és csatlakozásaként az alábbi létesítmények vehetők 
figyelembe: 

• EV6-02: Ez a nyomvonal az ún. Folyók Útja kerékpárforgalmi főtengely, amely a 
Duna vonala mentén halad több országon keresztül a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig. 
Ennek a tervezési területünket érintő szakaszát a KKK megvalósíthatósági 
tanulmányterv szinten megterveztette. A BD jelű és a PSZ jelű nyomvonalakat ehhez 
kell majd hozzá csatlakoztatni. 

• BD-01: A Bükkös-patak déli árvédelmi töltésén megépült aszfalt burkolatú útpálya, 
amely kerékpározás céljára alkalmas. 

• BD-02: A Bükkös-patak déli árvédelmi töltésén megépült aszfalt burkolatú útpálya, 
amely kerékpározás céljára csak korlátozottan alkalmas, mert keskeny. 

• BD-06: A Bükkös part utcában vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal, amely a 
jelenlegi nagykockakő burkolatú útpályán haladva teszi lehetővé a kerékpározást. A 
nagykockakő burkolat azonban jelenlegi állapotában rendkívül kedvezőtlen a 
kerékpáros közlekedésnek, mert a burkolat megsüllyedt, több helyen hiányzik a 
kockakő, és a kockakő hézagainak kitöltése is hiányzik. 

• BD-07: A Bükkös part utcában vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal, amely a 
jelenlegi nagykockakő burkolatú útpályán haladva teszi lehetővé a kerékpározást. A 
nagykockakő burkolat azonban jelenlegi állapotában rendkívül kedvezőtlen a 
kerékpáros közlekedésnek, mert a burkolat megsüllyedt, több helyen hiányzik a 
kockakő, és a kockakő hézagainak kitöltése is hiányzik. További problémát jelent ezen 
a szakaszon, hogy az időszakos piaci napok miatt a piac forgalma akadályozó 
tényezőként jelentkezik. 

• BD-08: A 11-es út alatt a Bükkös-patak mentén átvezetett nagykockakő burkolatú 
kerékpárút jelenlegi állapotában csak korlátozottan alkalmas a kerékpározás céljaira, 
mert a felület nagyon egyenetlen. 

• BD-09: Meglévő kerékpárút szakasz, amelynek szélessége kb. 1,9 m. Mivel gyalogos 
forgalom is igénybe veszi – sőt sétányként használják – ezért a jelenlegi szélessége 
nem elegendő, mert folyamatos konfliktusok vannak a kerékpárosok és a gyalogosok 
között. 

• BD-10: A Bükkös-patak melletti szervizút csak a helyi gépjármű forgalmat szolgálja 
ki, ezért a kb. 4,0 m szélességű aszfalt burkolatú útpálya beavatkozás nélkül alkalmas 
a kerékpározásra. 

• BD-11: A Bükkös-patak menti meglévő aszfalt burkolatú útpálya szélessége nem 
elegendő. A biztonságos kerékpárforgalom érdekében szélesítése szükséges. 

• BD-13: A Bükkös part menti meglévő aszfalt burkolatú szervizút jelenlegi műszaki 
jellemzői alkalmasak a kerékpározás céljaira is. 

• BD-14: A Bükkös part menti kb. 1,9 m széles önálló kétirányú kerékpárút a gyalogos 
forgalom miatt keskeny, ezért ennek szélesítése indokolt. 
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4. VIZSGÁLATOK, ELEMZÉSEK 

4.1. Forgalmi vizsgálat 

Országos közutak keresztmetszeti forgalmi adatai 
A forgalmi adatok alapján az e-UT 03.04.11 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” 
című útügyi műszaki előírás 6.1. ábra alapján (alább látható) az alábbi kerékpárforgalmi 
létesítmények alkalmazhatóak. 

 
 
 
1-es zóna: nem kell elválasztás, a kerékpáros forgalom a gépjármű forgalommal együtt 
haladhat. 
 
2-es zóna: elválasztás szükséges, a kerékpárforgalmi létesítmény fajtájának kiválasztása 
további vizsgálatokat igényel. 
 
3-as zóna: a kerékpáros forgalmat el kell választani a kerékpáros forgalomtól. 
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A tervezési terület országos közútjainak 2014 évi átlagos napi forgalmi adatai az 
alábbiak: 
 
• 11. sz. II. rendű főút 

A forgalmi adatok érvényességi határa: 20+898-26+141 kmsz között 
Lakott területen belül az engedélyezett sebesség: v=50 km/h 
ÁNF: 35.917 E/nap, nehéz tgk: 1.192 E/nap Kerékpár: 10 db  
A nehéz tehergépjármű forgalom aránya: 3,3 % 
A gépjármű forgalom nagysága igen nagy, ezért a 11-es számú főút csak külön 
szintben keresztezhető. 

 
• 1116 j. Szentendre-Visegrád összekötő út (Szentlászlói út) 

A forgalmi adatok érvényességi határa: 1+367-19+797 kmsz között 
Lakott területen belül engedélyezett sebesség: v=50 km/h, lakott területen kívül: 90 km/h. 
ÁNF: 3.004 E/nap, nehéz tgk: 153 E/nap Kerékpár: 41 db  
A nehéz tehergépjármű forgalom aránya: 5,1 % 
A forgalomszámlálást a 11-es útnál végezték el. Abban a keresztmetszetben az UME 
6.1 ábrája alapján a kerékpáros forgalmat el kell választani a gépjármű 
forgalomtól. 
A Szentlászlói út Dömör kapu felöli szakaszán nincs forgalmi adatunk, de nyilvánvalóan 
sokkal kisebb a forgalom, becslésünk szerint kevesebb, mint 2.000 E/nap, ezért a 
kerékpáros forgalom a gépjármű forgalommal közös útfelületen haladhat. 

 
• 11112 j. Szentendre-Paprét bekötőút (Sztaravodai út) 

A forgalmi adatok érvényességi határa: 0+000-4+653 kmsz között 
Lakott területen belül: engedélyezett sebesség: v=50 km/h, lakott területen kívül: 90 
km/h. 
ÁNF: 5.071 E/nap, nehéz tgk: 303 E/nap Kerékpár: 38 db  
A nehéz tehergépjármű forgalom aránya: 6,0 % 
A forgalomszámlálást a Szentendre belterületén végezték el. Abban a keresztmetszetben 
az UME 6.1 ábrája alapján a kerékpáros forgalmat el kellene választani a gépjármű 
forgalomtól. 
A Sztaravodai út Skanzen környéki szakaszán nincs forgalmi adatunk, de valószínűleg 
sokkal kisebb a forgalom, becslésünk szerint kevesebb, mint 2.000 E/nap. 
Ezért a Szentendre felé haladó kerékpáros forgalom a gépjármű forgalommal közös 
útfelületen haladhat, a hegymenetben haladó kerékpáros forgalomnak burkolt 
útpadka kiépítése javasolható. Így a hegymenetben haladó kerékpáros forgalom 
nem a forgalmi sávban halad. 

 
• 11113 j. út Szentendre bekötőút 

A forgalmi adatok érvényességi határa: 0+000-1+350kmsz között 
Lakott területen kívül az engedélyezett sebesség: v=90 km/h 
ÁNF: 267 E/nap, nehéz tgk: 25 E/nap Kerékpár: 7 db  
A nehéz tehergépjármű forgalom aránya: 9,4 % 
Az UME 6.1 ábrája alapján a kerékpáros forgalmat nem kell elválasztani a 
gépjármű forgalomtól. 
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4.2. Gyalogos forgalom 

A helyszíni szemlénk alapján megállapítottuk, hogy gyalogos forgalomra a Pilisi utcától 
egészen a Duna korzóig terjedő szakaszon számolni kell, ezért a meglévő és tervezett 
kerékpárforgalmi létesítmények tervezett keresztmetszeti méreteit ennek figyelembe vételével 
határoztuk meg. 

4.3. Közúthálózati szempontok 

• A 11. sz. fkl. út forgalma miatt a BD-08 szakasz – mint külön szintű keresztezés – 
megtartása és továbbfejlesztése szükséges. 

• A távlati közúthálózat-fejlesztés szempontjából célszerű figyelembe venni a 1116 j. 
országos közút tervezett fejlesztését és nyomvonalát, amely a Dömörkapu térségéből 
indulva déli irányból fogja elkerülni Szentendrét. Ez ugyan távlati elképzelés, de ha 
ez megvalósul, akkor a Szentlászlói út Dömörkapu felőli útszakaszának forgalma 
lényegesen le fog csökkenni. 

• A nyomvonalak kialakítása során figyelembe vettük a Falumúzeum területének 
bővítését, és az azt határoló – a szabályozási tervben szereplő – távlatban kialakításra 
kerülő gyűjtőút nyomvonalát. 

4.4. Kerékpárforgalmi hálózati szempontok 

• A tervezés során törekedtünk a meglévő kerékpárforgalmi hálózati elemek 
megtartására és fejlesztésére. 

• Ugyancsak figyelembe vettük a kerékpározás céljára igénybe vehető gyűjtő-, illetve 
lakóutcákat. 

• A tervezés során a bevezetésben leírt fő nyomvonal-szakaszokat elemeztük. 
• A nyomvonal-szakaszok kialakítása során javasoljuk a meglévő, vagy viszonylag kis 

költséggel kialakítható kerékpárforgalmi nyomvonalak mielőbbi kialakítását, és 
útirányjelző táblákkal történő kialakítását. 

• A Város tervezett útépítési programjában javasoljuk előbbre sorolni azokat azon 
utcák kiépítését, amelyek egyúttal a javaslatunk szerinti kerékpárforgalmi hálózat 
elemei is lesznek. Ilyen pl. a Vasvári Pál utca, Kút utca, Kisforrás utca, stb. 

4.5. Területfejlesztési szempontok 

• A tervezési terület nyugati részén lévő nyomvonalak esetében figyelembe vettük a 
Szabályozási Tervben szereplő tervezett úthálózat-fejlesztés területeit. 

• A Falumúzeummal történt egyeztetés alapján figyelembe vettük a tervezett 
Falumúzeum bővítés területeit is. 

 

5. A TERVEZETT NYOMVONALAK ISMERTETÉSE 

A vizsgált nyomvonal-szakaszokon fényképeket készítettünk, melyek helyét és irányát a 
helyszínrajzokon is jelöltük. A tervhez külön fotódokumentáció is tartozik. 
A tervezési területen 3 fő nyomvonal-szakaszt alakítottunk ki, amelyet az azonosíthatóság 
érdekében szakaszjellel láttunk el. Ezek a szakaszok azonosíthatók a helyszínrajzon. Az egyes 
szakaszokról rövid leírást is mellékeltünk. A tervezői költségbecslés is ezen szakaszjelölések 
figyelembe vételével azonosíthatók. 
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A tervezett beavatkozások megkülönböztethetősége érdekében a helyszínrajzon különböző 
színekkel jelöltük a: 

• meglévő úton vezetett nyomvonalat, 
• meglévő úton vezetett, de burkolat felújításra vagy átépítésre javasolt nyomvonalat, 
• meglévő úton vezetett nyomvonalat az útpálya kiszélesítésével, 
• új útpályán vezetett nyomvonalat, 
• és ábrázoltuk a vizsgált alternatív nyomvonalakat, amelyeket azonban nem javaslunk a 

hálózat elemeiként figyelembe venni. 

5.1. A nyomvonal-szakaszok leírása 

BD-01 szakasz (forgalomtechnikai beavatkozás): 
A Duna korzó mentén meglévő kerékpárút az EV6 terve szerint tovább fog haladni a 
Dunapart felőli oldalon. A Bükkös-patakon híd létesül majd. Az EV6 nyomvonal és a 
Bükkös-patak nyomvonal kapcsolódási pontján a kerékpárosok biztonsága érdekében a Duna 
korzó úton forgalomtechnikai beavatkozást javaslunk. 
 
BD-01 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz hossza 220 méter, az árvédelmi töltésen létesült aszfalt 

burkolat szélessége 2,9 méter. Állapota jó minőségű aszfalt. A szakasz típusa jelenleg 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút. 

• Probléma: Az EV6-os úttal való kapcsolata nem biztosított. 
• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. A tervezett 

útpálya a jelenlegivel megegyező (2,9 méter) szélességű, a jelenlegivel megegyező 
(aszfalt) burkolatú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút. 

 
BD-02 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükkös-patak jobbparti töltésének BD-01 szakasz és 

Kossuth Lajos utca közti része. A szakasz hossza 80 méter, az árvédelmi töltésen 
létesített kétirányú kerékpárút aszfalt burkolata 1,9 méter szélességű, viszonylag jó 
minőségű aszfalt (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 2,95 méter). A szakasz 
típusa jelenleg gyalog- és kerékpárút. Egy szakaszon acélcső korlát védi a 
kerékpárosokat. 

• Probléma: A keresztmetszeti szélesség nem elegendő a kerékpárosok, a gyalogosok és az 
egyéb forgalom (kutyasétáltatók, görkorcsolyások és babakocsisok számára). 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges rézsűvédelemmel kiegészítve. A 
javasolt útpálya szélesség 2,75 méter, burkolata a jelenlegivel megegyező aszfalt 
burkolatú legyen. 

 
BD-03 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz hossza 145 méter, az árvédelmi töltés burkolata 3,8 méter 

szélességű, gyöngykavics szórású (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 4 
méter). A szakasz típusa jelenleg gyalogút. 

• Probléma: A gyöngykavics burkolat nem alkalmas kerékpározásra, valamint az EV6-os 
úttal való kapcsolata nem biztosított. 

• Javasolt beavatkozás: Új pályaszerkezet építése szükséges. A javasolt elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárút hasznos szélessége 2,75 méter legyen, aszfalt burkolattal. 
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BD-04 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz hossza 145 méter, az árvédelmi töltés, kb. 1 méter szélességű 

gyöngykavics szórással (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 3,2 méter). A 
szakasz típusa jelenleg gyalogút. 

• Probléma: A gyöngykavics burkolat nem alkalmas kerékpározásra, és a rendelkezésre álló 
út szélessége ugyancsak nem elegendő. 

• Javasolt beavatkozás: Új pályaszerkezet építése szükséges. A javasolt elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárút hasznos szélessége 2,75 méter legyen, aszfalt burkolattal. Ezen 
szakasz egy részén a mentett oldalon burkolni kell a töltésrézsűt. 

 
BD-05 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Szabadság tér BD-02-es szakasz és Bükkösparti utca közti 

része. A szakasz hossza 30 méter, az útpálya burkolata 1,5 méter szélességű kiskockakő 
(a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 3 méter). A szakasz típusa jelenleg 
elválasztott gyalog- és kerékpárút. A szakasz legkritikusabb pontja egy keskeny 
nagyesésű rámpa, valamint 6 lépcsőfok, amelyek közül egyik sem alkalmas a kerékpáros 
áthaladásra. 

• Probléma: A jelzőtábla alapján vége a kerékpárútnak, s lépcső következik, mintha a 
rámpa a gyalogos forgalomnak lenne kijelölve. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges a szűk és meredek rámpa 
átépítésével. A javasolt útpálya 2,75 méter szélességű, aszfalt vagy nagykockakő 
burkolatú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítású. Az útpályához történő 
csatlakoznál a jelenlegi rossz kialakítású rámpa és kiemelt szegély átépítése is szükséges. 

 
BD-06 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart, Szabadság tér és a Bükköspart szűkületének 

vége közti része. A szakasz hossza 180 méter, az útpálya burkolata 3,65 méter szélességű, 
rossz minőségű nagykockakő burkolat (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 5,5 
méter). A szakasz típusa jelenleg utca. A keresztmetszet szélén zsalukő fal, a mederben 
térkő járda halad. A keresztmetszeti szélesség helyenként nagyobb, egyes részeken 
párhuzamos parkolás megengedett. 

• Probléma: A változó keresztmetszeti szélesség és rázós burkolat nem alkalmas 
kerékpározásra. 

• Javasolt beavatkozás: Burkolatcsere szükséges a nagykockakő újra rakásával, a 
nagykockakő burkolat hézagainak kiöntésével. 

 
BD-07 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart Mátyás király út és a 11-es út hídja alá induló 

rámpa közti része. A szakasz hossza 150 méter, az útpálya burkolata 6 méter szélességű 
leromlott állapotú nagykockakő burkolat (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 
6,0 méter). A szakasz típusa jelenleg kétirányú utca. 

• Probléma: A szakaszon egyoldali párhuzamos parkolás van a Bükkös-patak felőli 
oldalon. További probléma, hogy piaci napokon a járda és az útpálya felületén a piaci 
forgalom is megjelenik. 

• Javasolt beavatkozás: A jelenlegi rossz állapotú nagykockakő burkolat átfektetése 
szükséges a hézagok szakszerű kiöntésével. 
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BD-08 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart (utca) 11-es út alatt átvezető, annak nyugati és 

keleti oldala közti része. A szakasz hossza 100 méter, az útpálya burkolata 2,95-4 méter 
szélességű rossz minőségű nagykockakő (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 
3,65-4 méter). A szakasz típusa jelenleg gyalogút. A híd utáni rámpa 1,85 m széles, van 
közvilágítás, de sem KRESZ táblák, sem útirányjelző táblák nincsenek. A szakaszhoz 
tartozó fotóhelyek sorszámai: 9, 10, 11. 

• Probléma: Az egyenetlen, nagykockakő burkolat kedvezőtlen a kerékpáros forgalom 
számára, és a híd nyugati oldalán meglévő alacsony űrszelvény nem szabványos. 

• Javasolt beavatkozás: Új, lehetőség szerint aszfalt burkolatú pályaszerkezet építését 
javasoljuk a nyugati oldalon a rámpák átalakításával. 

 
BD-09 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart 11-es út alatt átvezető rész rámpájának teteje és 

a BD-10 jelű szervizút csatlakozásának Y-elágazása közti része. A szakasz hossza 120 
méter, az útpálya burkolata 1,9 méter szélességű aszfalt (a rendelkezésre álló 
keresztmetszeti szélesség 5 méter). A szakasz típusa jelenleg önálló kétirányú kerékpárút. 
A patakmeder vízépítési terméskő burkolattal ellátott mederben folyik. 

• Probléma: Ez a szakasz egyben sétányként is üzemel, ezért gyakoriak a konfliktusok a 
gyalogosok és a kerékpárosok között. A jelenlegi 1,9 m burkolatszélesség nem elegendő. 

• Javasolt beavatkozás: A jelenlegi kerékpárút kiszélesítése szükséges a Bükkös-patak 
felőli oldalra. A javasolt szélesség 2,75 m, a jelenlegivel megegyező aszfalt burkolatú 
gyalog- és kerékpárút kialakítással. 

 
BD-10 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart BD-09 szakasza és Szegedi utca csatlakozása 

közti része. A szakasz hossza 260 méter, az útpálya burkolata 3,05-3,1 méter szélességű 
aszfalt (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 4,95-5,6 méter). A szakasz típusa 
jelenleg szervizút. A szervizút szakaszok nem átjárhatóak, poller zárja el arra alkalmas 
helyen, lokális szűkületekkel. A szakaszhoz tartozó fotóhelyek sorszámai: 13, 14. 

• Probléma: A szakasz végén a Szegedi utcai hídfőre való feljutás a szintkülönbség miatt 
csak kerülővel, hosszú rámpán lehetséges. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. A tervezett 
útpálya a jelenlegivel megegyező (3,05-3,1 méter) szélességű, a jelenlegivel megegyező 
(aszfalt) burkolatú szervizút. Javasoljuk a Szegedi utcai gázló megszüntetését annak 
érdekében, hogy a hídfőnél a kerékpárút továbbvezetésének rámpáját a hídfő átépítésével 
kedvezőbben lehessen kialakítani. 

 
BD-11 szakasz (hídfő és rámpaépítés): 
• A szervizútról a továbbvezetés rendkívül kedvezőtlen a kerékpárosok számára, ezért a 

rámpa átalakítását javasoljuk oly módon, hogy a Bükkös-patakkal közel párhuzamosan 
kerüljön kialakításra, és csatlakozzon a meglévő szervizút aszfalt burkolatához. A 
gyaloghídnál lévő lépcsők megszüntetése is szükséges, annak érdekében, hogy a 
kerékpárosok akadálytalanul tudjanak továbbhaladni a Bükkös-patak mentén. 
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BD-11 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart Szegedi utca és Boromisza Tibor utca közti 

része. A szakasz hossza 200 méter, az önálló kétirányú gyalog- és kerékpárút burkolata 
1,85 méter szélességű aszfalt (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 3,8 méter). 

• Probléma: Ez a szakasz sétányként is üzemel, ezért a keresztmetszeti szélesség nem 
elegendő. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges a Szegedi utcai hídfő és rámpa 
átépítésével. A javasolt elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat 2,75 méter 
szélességgel, aszfalt burkolattal javasoljuk kialakítani. A kiszélesítés során keletkező 
Bükkös-patak felőli oldali rézsűt rézsűvédelemmel javasoljuk ellátni azért, hogy a 
Bükkös-patak ne bontsa meg a töltést. 

 
BD-12 szakasz (vizsgált, de nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükkös-patak bal partjának Szegedi utca és Boromisza 

Tibor utcai gázló közti része. A szakasz hossza 180 méter. Jelenleg csak kitaposott 
ösvény található a nyomvonalon. A szakasz keleti oldalán egy játszótér helyezkedik el, 
ezt követően a gázlóig fás-bokros terület van. A szakaszhoz tartozó fotóhelyek sorszámai: 
16, 17. 

• Probléma: Kerékpáros infrastruktúra csak akkor valósítható meg, ha a játszótér területe 
csökken és a fás-bokros terület egy része kiírtásra kerül. 

• Lehetséges beavatkozás: A kialakítandó infrastruktúra elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút lehetne 2,75 m hasznos szélességgel. Ezen a szakaszon csak a patak kétszeri 
keresztezésével alakítható ki a kerékpáros nyomvonal. Fenti indokok alapján nem 
javasoljuk megvalósításra. 

 
BD-13 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart Boromisza Tibor utca és József Attila utcai 

elágazás közti része. A szakasz hossza 420 méter, az útpálya burkolat szélessége 3,05 
méter viszonylag jó minőségű aszfalt burkolat (a rendelkezésre álló keresztmetszeti 
szélesség több, mint 4 méter). A szakasz típusa jelenleg szervizút. 

• Probléma: Nincs, az út megfelelő a kerékpáros nyomvonal kijelölésére. 
• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. 
 
BD-14 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart József Attila utcai elágazás és János utca 

(pizzéria) közti része. A szakasz hossza 200 méter, a kerékpárút jelenlegi burkolat 
szélessége 1,85 méter, aszfalt burkolattal (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 
2,35 méter). A szakasz típusa jelenleg kerékpárút, de a táblák hiányoznak. 

• Probléma: A jelenlegi kerékpárút szélessége gyalogos és kerékpáros együttes forgalomra 
nem elégséges. 

• Javasolt beavatkozás: A jelenlegi kerékpárút kiszélesítése szükséges a Bükkös-patak 
felőli oldalon rézsűburkolással. A javasolt elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 
szélessége 2,75 méter, aszfalt burkolattal. 
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BD-15 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart János utca és Jobbágy utca közti része. A 

szakasz hossza 340 méter, az útpálya burkolata 3-4 méter között változó szélességű 
murva (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség 5,3 méter). A szakasz típusa 
jelenleg szervizút. 

• Probléma: Jelenleg a szilárd burkolat hiánya nem teszi lehetővé a kényelmes 
kerékpározást. 

• Javasolt beavatkozás: Új aszfalt burkolatú útpálya kiépítése indokolt. A javasolt szélesség 
4,25 méter. Az utcában 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését is javasoljuk. 

 
BD-16 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükköspart Jobbágy utca és a Bükkös-patak partja közti 

része. A szakasz hossza 30 méter. Jelenleg erdei ösvényen lehet haladni, lényegében a 
patakmederben. 

• Probléma: A szakasz lényegében a Bükkös-patak medrében alakítható ki. A kialakítás 
során valószínűleg néhány kisebb fát ki kell majd vágni. 

• Javasolt beavatkozás: Új pályaszerkezet építése szükséges. A tervezett útpálya 2,75 méter 
szélességű, aszfalt burkolatú gyalog- és kerékpárút legyen. 

 
BD-17 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükkös patak medrének keresztezése, annak jobb és bal 

partja közti része. A szakasz hossza 45 méter. A két part között jelenleg egy leromlott 
állapotú gyaloghíd adja meg a kapcsolatot. 

• Probléma: A jelenlegi gyalogos híd nem alkalmas kerékpáros forgalomra, ezért új 
gyalogos- és kerékpáros híd kiépítésére van szükséges. A régi, leromlott állapotú 
gyaloghidat el kell majd bontani. A hídépítéshez néhány fát ki kell majd vágni. 

• Javasolt beavatkozás: Új híd-pályaszerkezet építése szükséges. A tervezett híd szélessége 
legalább 3 méter legyen, 1,2 m magasságú védőkorláttal. 

 
BD-18 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Bükkös patak bal partjának patakkeresztezés és az erdő 

vége közti része. A szakasz hossza 145 méter. Jelenleg erdei ösvényen haladnak a 
gyalogosok és a kerékpárosok, földúton. 

• Probléma: A jelenleg kitaposott ösvény a temetőn át, sírok között kanyarog. 
• Javasolt beavatkozás: Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítását javasoljuk a 

temető jogi területének kikerülésével. A javasolt útpálya szélessége 2,75 méter legyen, 
aszfalt burkolattal. A magassági kialakítás meghatározásánál figyelemmel kell lenni a 
Bükkös-patak mértékadó árvízszintjére is. 

 
BD-19 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Pilisi utca kiépítendő részének a BD-18 szakasz és az utca 

épületeinek vége közti része. A szakasz hossza 250 méter, az útpálya burkolata ~ 3-4 
méter szélességű murva. A szakasz típusa jelenleg szervizút. 

• Probléma: Nincs szilárd burkolatú út, ezért a kerékpárosok számára nem kedvező a 
murva burkolaton közlekedni. 

• Javasolt beavatkozás: Új útpályaszerkezet kiépítését javasoljuk 4,25 méter szélességű, 
aszfalt burkolattal. 
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BD-19 szakasz (Pihenőhely): 
A Bükkös-patak közelsége és a fás-ligetes természeti környezet ideális helyzetet ad 
kerékpáros pihenőhely kialakítására, ezért a Pilisi utca keleti végében a zöldterületben 
padokkal, asztalokkal, szemetessel és esőházzal javasoljuk kialakítani a pihenőhelyet. 
 
BD-20 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Pilisi és Szegély utcák Anna utca és Pilisi utca kiépítetlen 

szakasza közti része. A szakasz hossza 165 méter, az útpálya burkolata 3-3,8 m között 
változó szélességű zúzottkő, beton törmelék, murva. A szakasz típusa jelenleg lakóutca. 

• Probléma: A köves burkolat felületén nagyon rossz kerékpározni, ezért ezt a szakaszt 
szilárd burkolattal kell ellátni. 

• Javasolt beavatkozás: Új útpályaszerkezet kiépítése szükséges. A javasolt útpálya 
szélesség 4,25 m aszfalt burkolattal. 

 
BD-21 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz az Anna utca és József utca együttesének Szegély utca és 

Szentlászlói út közti része. A szakasz hossza 535 méter, az útpálya burkolata 3-3,2 méter 
között változó szélességű, leromlott állapotú aszfalt burkolat. A szakasz típusa jelenleg 
lakóutca. A szakaszhoz tartozó fotóhelyek sorszámai: 24, 25. 

• Probléma: Mindkét utca nagyon keskeny és az aszfalt burkolat repedezett, helyenként 
kátyús és elöregedett. 

• Javasolt beavatkozás: Mindkét utca kismértékű kiszélesítése, majd azt követően egységes 
hengerelt aszfalt burkolattal történő ellátását javasoljuk. 

 
BD-22 szakasz (vizsgált, de nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz alternatív nyomvonal a sportpálya érintésével, a József utca 

Anna utca és a patakparton futó ösvény közti része. A szakasz hossza 250 m hosszú 
földút. 

• Probléma: A nyomvonal-szakasz patakmenti részén erdős bozót található, amelyben 
fakivágás nélkül nem építhető ki kerékpárút. A patakparti továbbvezetés csak környezeti 
elemek rongálása árán valósítható csak meg. Ezen kívül a patak és a sportpálya jogi 
határvonala mentén nincs útként kiszabályozott terület. 

• Lehetséges beavatkozás: Ezen a szakaszon 4,25 m szélességű szervizút kialakítása 
javasolható aszfalt burkolattal. Mivel ez kerülőutat jelent, és a Bükkös-patak mentén 
nyugati irányban jelenleg nem vezethető tovább, ezért e szakasz megvalósítását nem 
javasoljuk. 

 
BD-23 szakasz (vizsgált, de nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz egy névtelen kis köz a József utca és Szentlászlói út között. 

A szakasz hossza 50 méter, az útpálya burkolata ~ 1-3 méter szélességű betonlépcső, 
illetve aszfalt (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség ~ 1-3 méter). 

• Probléma: A kerékpárosnak lépcsőn kellene haladnia, ami nem fogadható el. 
• Lehetséges beavatkozás: A lépcső rámpává való átépítésére lenne szükség. Ezt a vizsgált 

nyomvonalat nem javasoljuk megvalósítani. 
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DK-01 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Szentlászlói út József utca és a Mester utca térsége közötti 

rész. A szakasz hossza 640 méter, az útpálya aszfalt burkolatának szélessége 6,2-6,8 m. 
Az útpálya megfelelő minőségű (a közelmúltban fölújított) aszfalt burkolat. A szakasz 
típusa jelenleg közút. A szakaszhoz tartozó fotóhelyek sorszámai: 26, 53. 

• Probléma: Nincs, az út szélessége és az aszfalt burkolat minősége kerékpározásra 
kiválóan alkalmas. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás, de az aszfalt 
felületén kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezését javasoljuk. 

 
DK-02 szakasz (vizsgált, nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Szentlászlói út szabályozási terven jelölt kiépítendő utca 

csatlakozása és a lakott terület határa közti része. A szakasz hossza 250 m. A Szentlászlói 
út aszfalt burkolatának szélessége 6,2-6,8 m. A szakasz típusa jelenleg közút. 

• Probléma: A Sztaravoda-Dömörkapu elágazás a kerékpárosok számára veszélyes 
csomópont, egyébként a kerékpárforgalom a szakaszon gond nélkül vezethető a meglévő 
útpályán. 

• Javasolt beavatkozás: Amennyiben a város nem fogadja el a DK-01 – DK-04 
nyomvonalat, akkor a Pásztor utca felé kell kialakítani a nyomvonalat. Ez esetben a 
Szentlászlói út északi oldalán önálló kétirányú kerékpárút kiépítése indokolt lehet. Mivel 
a Szentlászlói út ezen szakaszának forgalmi kisebb, mint 2000 Ej/nap, ezért nem tartjuk 
sem indokoltnak, sem gazdaságosnak önálló kétirányú kerékpárút kiépítését. 

 
DK-03 szakasz (vizsgált, nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz egy rekultiválandó területet elkerülő alternatív útvonal, a 

szabályozási terven jelölt kiépítendő utca csatlakozása a Tuja utca és Szentlászlói út 
közötti részen. A szakasz hossza 480 méter, az útpálya burkolata ~ 3 méter szélességű 
zúzottkő (a rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség ~ 4 méter). A szakasz típusa 
jelenleg dűlőút. 

• Probléma: Az útpálya nem szilárd burkolatú, ezért kerékpárral nem kedvező közlekedni 
rajta. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon szilárd burkolatú útpálya kiépítése javasolható 4,25 m 
szélességgel, aszfalt burkolattal, 30 km/h sebességkorlátozás bevezetésével. Mivel nem 
ad közvetlen összeköttetést a Duna parttól a Dömörkapu felé a Bükkös-patak közelében, 
ezért nem javasoljuk megvalósításra. 

 
DK-04 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Mester utca térségétől a Dömörkapui útelágazásig tart. A 

szakasz hossza 780 méter, az útpálya aszfalt burkolatának szélessége 6,2-6,5 m. Az 
útpálya megfelelő minőségű (a közelmúltban fölújított) aszfalt burkolat. A szakasz típusa 
jelenleg közút. 

• Probléma: Nincs, az út szélessége és az aszfalt burkolat minősége kerékpározásra 
kiválóan alkalmas. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás, de az aszfalt 
felületén kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezését javasoljuk. 
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PR-01/a szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a 11112 jelű út skanzeni bekötés és a Skanzen nyugati vége 

közötti szakasz. A szakasz hossza 620 méter, az útpálya burkolata ~ 7,5 m szélességű, 
aszfalt burkolatú. A szakasz típusa jelenleg országos közút. 

• Probléma: A szakaszon nehezen belátható ív található. 
• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges az út északi oldalán az útpadka 

1,0 m szélességű leburkolásával, aszfalt burkolattal. 
 
PR-01/b szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a 11112 jelű úton a Skanzen nyugati oldala és a Forrás utca 

között van. A szakasz hossza 265 méter, az útpálya burkolata ~ 7,5 m szélességű, aszfalt 
burkolatú. A szakasz típusa jelenleg országos közút. 

• Probléma: Bár az útpálya forgalma 2000 Ej/nap alatti, de a hegynek fölfelé közlekedő 
kerékpárosok a forgalmi sávban kígyózó mozgással haladnak. Ez részben 
balesetveszélyes, részben a személygépjárműveket a szembejövő forgalmi sáv 
igénybevételére ösztönzik. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges az út északi oldalán az útpadka 
1,0 m szélességű leburkolásával, aszfalt burkolattal. 

 
PR-02 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Forrás utca 11112 jelű út és Dombalja u. közti része. A 

szakasz hossza 260 méter, az útpálya burkolata ~ 5 méter szélességű aszfalt burkolat. A 
Dombalja utca végénél a Pap-rét felé vezető aszfalt burkolatú útpályát sorompó zárja le. 

• Probléma: Nincs, az út szélessége és a burkolat minősége kerékpározás céljára 
elfogadható. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem tartunk szükségesnek építési beavatkozást. 
 
PR-03 szakasz (vizsgált, de nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a 11112 jelű út mentén a Tuja utca – Forrás utca közötti 

szakasz. A szakasz hossza 260 méter. 
• Probléma: Ezen a szakaszon önálló kétirányú kerékpárút nem alakítható ki a 11112 jelű 

út jogi határvonalain belül. A 11112 jelű út kis forgalma miatt az UME 6.1. ábrája szerint 
nem lenne szükséges elválasztani a közúti forgalmat a kerékpáros forgalomtól. 

• Lehetséges beavatkozás: Önálló kétirányú kerékpárút kiépítése 2,5 méteres burkolat 
szélességgel, aszfalt burkolattal, a szükséges kisajátításokkal. 

 
PSZ-01 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Kisforrás utca Kút utca és Vasvári Pál utca közti része. A 

szakasz hossza 695 méter, az útpálya burkolata 2,75 méter szélességű aszfalt burkolat. A 
szakasz jellege lakóutca. 

• Probléma: A Kisforrás utca aszfalt burkolata már jelenleg is keskeny a kétirányú közúti 
forgalom lebonyolítására. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése indokolt 4,75 méterre aszfalt burkolattal. 
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PSZ-02 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Vasvári Pál utca Kisforrás utca és Forgách utca közti része. 

A szakasz hossza 500 méter hosszúságú földút. A szakasz típusa jelenleg lakóutca.  
• Probléma: Az útpálya köves és gidres-gödrös, ezért kerékpározásra gyakorlatilag 

alkalmatlan. 
• Javasolt beavatkozás: Új útpályaszerkezet kiépítése szükséges 6,25 méter szélességgel, 

aszfalt burkolattal, mivel a Vasvári Pál utca a szabályozási terv szerint gyűjtőút.  Az utca 
útépítési engedélyezési tervét jelenleg Irodánk készíti. 

 
PSZ-03 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Vasvári Pál utca Forgách utca és Templom utca közti része. 

A szakasz hossza 320 méter, az útpálya burkolata ~ 4,5 méter szélességű aszfalt burkolat. 
A szakasz jellege lakóutca. 

• Probléma: A Templom utca - Vasvári Pál utca csomópontban nem a Vasvári Pál utcának 
van elsőbbsége, hanem a Templom utca-Vasvári Pál utca iránynak. Ez a kerékpárforgalmi 
nyomvonal szempontjából kedvezőtlen. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. A Templom utcai 
csomópontban forgalomtechnikai beavatkozást tartunk szükségesnek. 

 
PSZ-04 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Vasvári Pál utca Templom utca és Sztaravodai út közti 

része. A szakasz hossza 610 méter, az útpálya burkolata ~ 6 méter szélességű aszfalt 
burkolat. A szakasz jellege gyűjtőút.  

• Probléma: Az utca ezen szakaszán már jelentősebb a gépjármű forgalom, ezért 
forgalomtechnikai beavatkozás indokolt. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás, de az aszfalt 
burkolat felületére kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezését tartjuk szükségesnek. 

 
PSZ-05 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Sztaravodai út Vasvári Pál utca és a 11. sz. fkl. út közti 

része. A szakasz hossza 140 méter, az útpálya burkolata ~ 8-10 méter szélességű aszfalt 
burkolat. A szakasz típusa gyűjtőút, egyúttal országos közút. 

• Probléma: Az útpálya ezen szakaszán jelentősebb a közúti forgalom, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló szabályozási szélesség túl keskeny, így önálló kerékpárforgalmi 
létesítmény nem alakítható ki. További problémát jelent, hogy a Sztaravodai út-Vasvári 
Pál utcai kerékpárosoknak keresztezniük kell a Sztaravodai utat. 

• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem lehetséges építési beavatkozás, de a kerékpáros 
forgalom biztonsága érdekében kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezését javasoljuk. 

 
PSZ-06 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a 11-es út keresztezésének Sztaravodai út és Hold utca közti 

része. A szakasz hossza 90 méter, az útpálya burkolata ~ 12-14 méter szélességű aszfalt 
burkolat. 

• Probléma: A 11. sz. fkl. út óriási (autópálya nagyságú) gépjármű forgalma miatt a 
csomópontban a kerékpárosok keresztezésének kiépítése és a jelzőlámpás csomópont 
korrekciója elengedhetetlen. 

• Javasolt beavatkozás: A csomópont mindkét oldalán, kb. 100 m hosszúságban 
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kerékpársáv kialakítása szükséges, amelyet a csomópont területén is át kell vezetni. 
 
PSZ-06 szakasz (nyomógombos jelzőlámpa telepítés): 
A 11. sz. fkl. út meglévő jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontjában a kerékpársávok 
miatt új jelzőfejeket kell kiépíteni. Ezeket valószínűleg önálló oszlopon kell elhelyezni. A 
jelzőlámpás csomópont teljes forgalomtechnikai felülvizsgálatát javasoljuk a közbenső idők 
vizsgálatával együtt. 
 
PSZ-07 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Hold utca 11. sz. fkl. út és a Dodola utca közti része. A 

szakasz hossza 180 méter, az útpálya burkolata ~ 4,5 méter szélességű aszfalt burkolattal. 
A szakasz típusa lakóutca.  

• Probléma: Az aszfalt burkolat minősége közepes, de kerékpározás céljára elfogadható. 
• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. 
 
PSZ-08 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Hold utca egy szakasza, amely 65 m hosszú, aszfalt 

burkolatú útpálya, változó 4,5-6,0 méter szélességgel. A szakasz típusa lakóutca. 
• Probléma: Az aszfalt burkolat rossz minőségű, elhasználódott. 
• Javasolt beavatkozás: A szakasz aszfalt burkolatának felújítása indokolt a jelenlegi 

szélességben. 
 
PSZ-09 szakasz (vizsgált, nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz hossza 210 méter, az útpálya burkolata 5 méter szélességű 

nagykockakő burkolat. A szakasz típusa lakóutca. Párhuzamos parkolás az utca déli 
oldalán az Ady Endre utca előtt engedélyezett.  

• Probléma: A jelenlegi nagykockakő burkolat a kerékpárosok számára nem komfortos. 
• Lehetséges beavatkozás: Burkolatcsere szükséges a nagykockakő újra rakásával, a 

hézagok szakszerű kitöltésével. 
 
PSz-10 szakasz (vizsgált, de nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz az Ady Endre utca Dézsma utca és Duna korzó közti része. A 

szakasz hossza 260 méter, az útpálya burkolata 5,7 méter szélességű kiskockakő burkolat. 
A szakasz típusa lakóutca. A párhuzamos parkolás engedélyezett. 

• Probléma: Az útpálya kiskockakő burkolatú, ami a kerékpárosok számára kedvezőtlen. 
Az Ady Endre utca – Duna korzó csomópontja a kerékpáros forgalom számára nem 
veszélytelen, mert a Duna korzón viszonylag nagy sebességgel közlekednek a 
gépjárművek. 

• Lehetséges beavatkozás: A szakaszon gazdaságosan nem javasolható építési beavatkozás. 
A nyomvonal megvalósítását nem javasoljuk. 

 
PSZ-11 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz az Egres út egy szakasza, amely 65 m hosszú, aszfalt 

burkolatú útpálya, változó 4,5-6,0 méter szélességgel. A szakasz típusa lakóutca. 
• Probléma: Az aszfalt burkolat rossz minőségű, elhasználódott. 
• Javasolt beavatkozás: A szakasz aszfalt burkolatának felújítása indokolt a jelenlegi 

szélességben. 
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PSZ-12 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Mandula utca Egres úttól a Mandula utca felújításának 

végéig terjedő szakasza. A szakasz hossza 240 méter, az útpálya burkolata 3 méter 
szélességű aszfalt burkolat. Az utca kétirányú, jellege lakóutca. A szakaszhoz tartozó 
fotóhelyek sorszámai: 47, 48. 

• Probléma: Az aszfalt burkolat rossz minőségű, elhasználódott. Az útpálya szélessége 
kétirányú forgalomra nem elegendő. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése indokolt a meglévő aszfalt burkolat 
felújításával. 

 
PSZ-13 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Mandula utca közelmúltban felújított, jó minőségű aszfalt 

burkolattal ellátott szakasza, amely 260 m hosszúságú, ~ 4,5 méter szélességű aszfalt 
burkolattal. A szakasz típusa lakóutca. 

• Probléma: Nincs. 
• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás, de a kerékpárosok 

vezetése érdekében kerékpáros nyom burkolati jel elhelyezése indokolt. 
 
SK-01 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Szentlászlói út József utca és Kékesi utca közti része. A 

szakasz hossza 170 méter. Az útpálya burkolata 6,8 méter szélességű aszfalt burkolat. A 
szakasz jellege gyűjtőút. Az útpálya északi oldalán 0,50 m padka és 0,80 m széles árok 
van, a déli oldalon 0,90 méter széles „K” szegélyes padkafolyóka található. 

• Probléma: A Kékesi utcai, jelenlegi bonyolult forgalomtechnikájú veszélyes csomópont 
nem teszi lehetővé a biztonságos kerékpáros átvezetést. Ezen kívül a József utca 
irányából a Kékesi utca felé haladó kerékpárosok a meredek útpálya miatt csak lassan 
tudnak haladni kígyózó mozgással. 

• Javasolt beavatkozás: Az útpálya szélesítése szükséges egyoldali burkolt padka építésével 
hegyfelőli irányban a folyóka helyén, annak áthelyezésével. A tervezett útpálya a 
jelenlegivel megegyező (6,8 méter) szélességű marad. A hegy felőli irányban tehát 
burkolat útpadka kialakítása indokolt. A Kékesi utcai csomópont forgalomtechnikai 
átalakítása szükséges. A József utcai kivezetésnél a lejtőirányú kerékpárforgalom 
átvezetésére forgalomtechnikai beavatkozás szükséges. 

 
SK-02 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Kékesi és Pásztor utcák Szentlászlói út és Líra utca - Kút 

utca csomópont közti része. A szakasz hossza 340 méter, az útpálya burkolata 6,25 méter 
szélességű aszfalt burkolat. A szakasz jellege gyűjtőút. 

• Probléma: A burkolat rossz minőségű, elhasználódott felületű. 
• Javasolt beavatkozás: Az útburkolat felújítása indokolt aszfalt szőnyegezéssel. 
 
SK-03 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Kút utca Pásztor utca és Kis- forrás utca közti része. A 

szakasz hossza 350 méter, az útpálya burkolata ~ 4 méter szélességű murva burkolat. A 
szakasz jellege lakóutca. 

• Probléma: A kerékpározás céljára a murva burkolat csak ideiglenesen fogadható el, az 
utca aszfalt burkolatú kiépítésére lenne szükség. 
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• Javasolt beavatkozás: Új útpályaszerkezet kiépítése indokolt 4,25 méter szélességgel, 
aszfalt burkolattal. 

 
SK-04 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Kisforrás utca Kút utca és a távlati gyűjtőút közti része. A 

szakasz hossza 200 méter, az útpálya jelenlegi burkolata ~ 2,5 méter szélességű murvás 
burkolat. 

• Probléma: Az útpálya felülete jelenleg a kerékpáros forgalom számára gyakorlatilag nem 
járható. A patakmeder hídja keskeny.  

• Javasolt beavatkozás: Új, legalább 4,25 m szélességű útpályaszerkezet kiépítésére van 
szükség. Emellett a meglévő híd műtárgyat is ki kell szélesíteni. 

 
SK-05 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz egy, a szabályozási tervben szereplő távlati gyűjtőút 

Kisforrás utca és Skanzen fejlesztési terveiben szereplő összekötő út közti része. A 
szakasz hossza 180 méter, a szakasz jelenleg legelő. 

• Probléma: Csak az útpálya területe van kiszabályozva. 
• Javasolt beavatkozás: A távlati gyűjtőút északi (a Skanzen felőli) oldalán önálló kétirányú 

kerékpárút kiépítése szükséges 2,5 m szélességgel, aszfalt burkolattal 
 
SK-06 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Skanzen fejlesztési terveiben szereplő összekötő út 

Sztaravodai út és a távlati gyűjtőút közti része. A szakasz hossza 310 méter. A Skanzen 
fejlesztési tervei alapján a tervezett XX. Századi és Erdélyi blokk között vezetett 
nyomvonal. 

• Probléma: Biztosítani kell, hogy a kerékpáros forgalom ezen a nyomvonalon 
áthaladhasson a város és a Skanzen főbejárata között. 

• Javasolt beavatkozás: Új elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítését javasoljuk, 
legalább 2,75 m szélességgel, aszfalt burkolattal. A Skanzen főbejárata előtt a 
Sztaravodai út keresztezésében gyalogos átkelőhely létesítését tartjuk szükségesnek. 
További vizsgálatot igényel az, hogy ezt elegendő csak gyalogátkelőhelyként, vagy 
indokolt lesz nyomógombos gyalogátkelőhelyként kialakítani. 

• A gyalog- és kerékpárút számára legalább 7 méter széles szabályozási szélességet 
javaslunk biztosítani a két terület között. 

 
SK-07 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Skanzen meglévő parkolóját átvágó út Sztaravodai út és a 

Skanzen főbejárat közti része. 
• Probléma: Nincs kiépített útpálya. 
• Javasolt beavatkozás: Új útpályaszerkezet építése szükséges. A javasolt elválasztás 

nélküli gyalog- és kerékpárút szélessége legalább 2,75 m szélességű legyen. 
 
SK-08 szakasz (vizsgált, nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Pásztor utca Líra utca - Kút utca csomópont és a kiépített 

rész határa közti része. A szakasz hossza 435 méter, az útpálya burkolata kb. 4 méter 
szélességű aszfalt burkolat. A szakasz típusa jelenleg utca. 

• Probléma: Az útpálya aszfalt burkolata viszonylag keskeny. 
• Javasolt beavatkozás: A szakaszon nem szükséges építési beavatkozás. A nyomvonalat 
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kerékpárforgalmi nyomvonal céljára nem javasoljuk igénybe venni, mert nem a Skanzen 
felé irányul valójában. 

 
SK-09 szakasz (vizsgált, nem javasolt nyomvonal): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Pásztor utca kiépített határa és Tuja utca közti része. A 

szakasz hossza 460 méter, az útpálya burkolata 3 méter szélességű mart aszfalt burkolatú 
• Probléma: A mart aszfalt burkolaton a kerékpáros közlekedés nem komfortos. Az 

időszakos vízfolyást jelenleg nem keresztezi híd. Az ezen való átközlekedés jelenleg 
nagyon nehéz, mert meredek és esős időben a földút nagyon csúszós. 

• Javasolt beavatkozás: A szakasz szélesítése és aszfalt burkolattal való kiépítése 
javasolható. Külön probléma, hogy az SK-10 nyomvonal déli részénél közúti híd 
kiépítésével lehet csak keresztezni a jelenlegi árkot. A nyomvonal kiépítését nem 
javasoljuk. 

 
SK-10 szakasz (vizsgált, de nem javasolt szakasz): 
• Jelenlegi állapot: A szakasz a Tuja utca Pásztor utca és 11112 jelű út közti része. A 

szakasz hossza 690 méter, az útpálya burkolata ~ 2,0-2,5 méter szélességű murva 
burkolat. A szakasz típusa jelenleg lakóutca. 

• Probléma: Az utca jelenlegi murva burkolata a kerékpáros közlekedés számára nem 
komfortos. További gond, hogy a nyomvonal nem a Skanzen főbejáratához vezet. 

• Lehetséges beavatkozás: A lakóutca 4,25 m szélességű, aszfalt burkolatú kiépítése 
javasolható. Mivel nem a Skanzen főbejáratához vezet, ezért kiépítését nem javasoljuk. 

 
SK-11 szakasz: 
• Jelenlegi állapot: A szakasz egy, a szabályozási tervben szereplő távlati gyűjtőút része. A 

szakasz hossza 340 méter, a szakasz jelenleg legelő. 
• Probléma: Csak az útpálya területe van kiszabályozva. 
• Javasolt beavatkozás: A távlati gyűjtőút északi (a Skanzen felőli) oldalán önálló kétirányú 

kerékpárút kiépítése szükséges 2,5 m szélességgel, aszfalt burkolattal. 

6. KIEGÉSZÍT Ő LÉTESÍTMÉNYEK 

Kiegészítő létesítményként kerékpáros pihenőhely kialakítása jöhet szóba. A kerékpáros 
pihenőhelyet a Pilisi utca nyugati végében, a ligetes területen javasoljuk elhelyezni. Ez a 
pihenőhely a csendes, megnyugtató környezetben kedvezően szolgálná a Pilisbe indulók 
erőgyűjtését. 

7. TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

A költségbecslés készítése során alkalmazott fajlagos költségek 
 
Tájékoztatásul megadjuk a kerékpárforgalmi nyomvonal egyes elemeinek fajlagos költségeit a 
2015-ös árszint figyelembe vételével. A költségtételek ÁFA nélkül értendőek. 
 



 MÉRNÖKIRODA KFT. -22- Bükkös-patak menti kerékpáros útvonal 

 
Szakasz jellege 

Egységár 
jelölés név 

M Meglévő útpályán vezetett nyomvonal 200 000 Ft/km 

MK Meglévő (gyalog- és) kerékpárúton vezetett nyomvonal 200 000 Ft/km 

KKL Kiépítendő kisforgalmú lakóutca 20 000 Ft/m2 

ÖK Kiépítendő önálló kétirányú kerékpárút 20 000 Ft/m2 

ÖKK Kiépítendő önálló kétirányú kerékpárút kisajátítással 30 000 Ft/m2 

ÖKP 
Kiépítendő önálló kétirányú kerékpárút vagy elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút partvédelemmel vagy lépcsővel 

50 000 Ft/m2 

GYK Kiépítendő gyalog- és kerékpárút 20 000 Ft/m2 

KS kiépítendő kerékpársáv meglévő burkolaton 30 000 Ft/m2 

MSZ Az útpálya szélesítése 20 000 Ft/m2 

MSZFÚ Az útpálya szélesítése  a meglévő burkolat felújításával 25 000 Ft/m2 

MSZBP Az útpálya szélesítése egyoldali burkolt padka építésével hegyfelőli irányban 30 000 Ft/m2 

MSZR Az útpálya szélesítése rézsűburkolással 30 000 Ft/m2 

MBCS burkolatcsere 6 000 Ft/m2 

MBNK burkolatcsere a nagykockakő újrarakásával, a rések kitöltésével 9 000 Ft/m2 

MBFÚ burkolatfelújítás 6 000 Ft/m2 

MBLFÚ lokális burkolatfelújítás 6 000 Ft/m2 

HD Hídépítés fajlagos költsége 400 000 Ft/m2 

LB lokális építési beavatkozás 50 000 Ft/m2 

JZ Nyomógombos jelzőlámpa telepítés 12 000 000 Ft/db 

PH Pihenőhely (esőház, padok, kerékpár tároló) 500 000 Ft/db 

FB Forgalomtechnikai beavatkozás, egyedi becslés szerint   Ft/db 

 
 
 
 
Az egyes szakaszokhoz rendelt költségbecslési adatokat a 7.1. táblázat tartalmazza. 
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Bükkös-patak menti nyomvonal-szakaszok költségbecslése a Dunaparttól Dömörkapu irányában 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

BD-01   FB   500000 Ft/db 500 000 Ft 

Forg.tech. 
beavatkozás a Duna 
korzó 
keresztezésénél 

BD-01 220 MK 0 200000 Ft/km 44 000 Ft   

BD-02 80 MSZR 0,85 30000 Ft/m2 2 040 000 Ft   

BD-03 145 GYK 2,75 
20000 

Ft/m2 
7 975 000 Ft 

Bükkös-patak északi 
töltés 

BD-04 145 ÖKP 2,75 
50000 

Ft/m2 
19 937 500 Ft 

Bükkös-patak északi 
töltés 

BD-05 30 MSZ 2,75 20000 Ft/m2 1 650 000 Ft   

BD-05 7 LB 2,75 50000 Ft/m2 962 500 Ft rámpa átépítés 

BD-06 180 MBNK 3,65 9000 Ft/m2 5 913 000 Ft Bükkös part 

BD-07 150 MBNK 6 9000 Ft/m2 8 100 000 Ft Bükkös part 

BD-08 100 GYK 2,75 20000 Ft/m2 5 500 000 Ft   

BD-09 120 MSZ 0,85 20000 Ft/m2 2 040 000 Ft   

BD-10 260 M 0 200000 Ft/km 52 000 Ft   

BD-11 200 MSZ 0,9 20000 Ft/m2 3 600 000 Ft   

BD-11 20 LB 3,5 
50000 

Ft/m2 
3 500 000 Ft 

hídfő és rámpa 
átépítés 

BD-13 420 M 0 200000 Ft/km 84 000 Ft   

BD-14 200 MSZR 0,9 30000 Ft/m2 5 400 000 Ft   

BD-15 340 KKL 4,25 20000 Ft/m2 28 900 000 Ft   

BD-16 30 GYK 2,75 20000 Ft/m2 1 650 000 Ft   

BD-17 25 HD 3 400000 Ft/m2 30 000 000 Ft   

BD-18 145 GYK 2,75 20000 Ft/m2 7 975 000 Ft   

BD-19 250 KKL 4,25 20000 Ft/m2 21 250 000 Ft Pilisi utca 

BD-19   PH 1 500000 Ft/db 500 000 Ft pihenőhely 

BD-20 165 KKL 4,25 20000 Ft/m2 14 025 000 Ft   

BD-21 535 MBFÚ 3 6000 Ft/m2 9 630 000 Ft Anna utca 

DK-01 640 M 0 200000 Ft/km 128 000 Ft Szentlászlói út 

DK-04 780 M 0 200000 Ft/km 156 000 Ft Szentlászlói út 

Összesen:           181 512 000 Ft   
Összesen, 
ÁFÁ-val:           230 520 240 Ft   
ÁFA értéke 
[%]:   

27 
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Skanzen – Pap-sziget irányú nyomvonal-szakasz költségbecslése 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

PSZ-01 695 MSZ 1,5 20000 Ft/m2 20 850 000 Ft Kisforrás utca 

PSZ-02 500 KKL 6,25 
20000 

Ft/m2 
62 500 000 Ft 

Vasvári Pál 
utca 

PSZ-03 320 M 0 
200000 

Ft/km 
64 000 Ft 

Vasvári Pál 
utca 

PSZ-04 610 M 0 
200000 

Ft/km 
122 000 Ft 

Vasvári Pál 
utca 

PSZ-05 140 M 0 200000 Ft/km 28 000 Ft Sztaravodai út 

PSZ-06 90 KS 3 30000 Ft/m2 8 100 000 Ft 

11. sz. út 
keresztezése 
kétoldali 
kerékpársávval 

PSZ-06   JZ 1 12000000 Ft/db 12 000 000 Ft 
nyg. jelzőlámpa 
telepítés 

PSZ-07 180 M 0 200000 Ft/km 36 000 Ft Hold utca 

PSZ-08 65 MBFÚ 5,5 6000 Ft/m2 2 145 000 Ft Hold utca 

PSZ-11 65 MBFÚ 5 6000 Ft/m2 1 950 000 Ft Egres utca 

PSZ-12 240 MSZFÚ 1,5 25000 Ft/m2 9 000 000 Ft Mandula utca 

PSZ-13 260 M 0 200000 Ft/km 52 000 Ft Mandula utca 

Összesen:           116 847 000 Ft   

Összesen, ÁFÁ-val:           148 395 690 Ft   

ÁFA értéke [%]:   27           
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Skanzen irányú nyomvonal-szakasz költségbecslése 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

SK-01 170 MSZBP 1 30000 Ft/m2 5 100 000 Ft   

SK-01 

  FB   

800000 Ft/db 800 000 Ft 

Forg.tech. 
beavatkozás a 
Szentlászlói út-
Pásztor u. csp-ban 

SK-02 340 MBFÚ 6,25 6000 Ft/m2 12 750 000 Ft Pásztor utca 

SK-03 350 KKL 4,25 20000 Ft/m2 29 750 000 Ft Kút utca 

SK-04 200 KKL 4,25 20000 Ft/m2 17 000 000 Ft Kisforrás utca 

SK-04 10 HD 3 400000 Ft/m2 12 000 000 Ft hídszélesítés 

SK-05 180 ÖK 2 20000 Ft/m2 7 200 000 Ft   

SK-06 310 GYK 3 20000 Ft/m2 18 600 000 Ft   

SK-07 90 GYK 3 20000 Ft/m2 5 400 000 Ft   

SK-07 
  FB   

10000000 Ft/db 10 000 000 Ft 

Forg.tech. 
beavatkozás a 
Sztaravodai úton 

Összesen:           118 600 000 Ft   
Összesen, ÁFÁ-
val:           150 622 000 Ft   

ÁFA értéke [%]:   27           

 
 
 

Papp-rét irányú nyomvonal-szakasz költségbecslése 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

PR-01/a 620 MSZBP 1 30000 Ft/m2 18 600 000 Ft   

PR-01/b 265 MSZBP 1 30000 Ft/m2 7 950 000 Ft   

PR-02 260 M 0 200000 Ft/km 52 000 Ft   

Összesen:           26 602 000 Ft   
Összesen, ÁFÁ-
val:           33 784 540 Ft   

ÁFA értéke [%]:   27           
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Vizsgált, de kiépítésre nem javasolt nyomvonal-szakaszok költségbecslése 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

BD-12 180 ÖKP 3 
50000 

Ft/m2 
27 000 000 Ft 

Bükkös-patak északi 
oldalán 

BD-22 250 KKL 4,25 20000 Ft/m2 21 250 000 Ft   

BD-23 50 ÖKP 3 50000 Ft/m2 7 500 000 Ft   

DK-02 250 ÖK 2,5 
20000 

Ft/m2 
12 500 000 Ft 

Szentlászlói út északi 
oldalán kialakítva 

DK-03 480 KKL 4,25 20000 Ft/m2 40 800 000 Ft   

PSZ-09 210 MBNK 5 9000 Ft/m2 9 450 000 Ft   

PSZ-10 260 M 6,5 200000 Ft/km 52 000 Ft   

SK-08 435 MSZ 2 20000 Ft/m2 17 400 000 Ft   

SK-09 210 MSZ 2 20000 Ft/m2 8 400 000 Ft   

SK-09 10 HD 10 400000 Ft/m2 40 000 000 Ft   

SK-10 690 KKL 4,25 20000 Ft/m2 58 650 000 Ft   

SK-11 340 ÖK 2,5 20000 Ft/m2 17 000 000 Ft   

PR-03 265 ÖKK 2,5 30000 Ft/m2 19 875 000 Ft   

Összesen:           279 877 000 Ft   
Összesen, 
ÁFÁ-val:           355 443 790 Ft   
ÁFA értéke 
[%]:   

27 
          

 



 MÉRNÖKIRODA KFT. -27- Bükkös-patak menti kerékpáros útvonal 

 
Bükkös-patak menti nyomvonal-szakaszok költségbecslése a Dunaparttól Dömörkapu irányában 

csökkentett műszaki tartalommal 

Jele 
Hossza 

Jellege 
Beavatkozás 

szélessége 
Fajlagos építési 

költség 
Építési 
költsége megjegyzés 

[m] [m] [eFt]   [eFt] 

BD-01   FB   500000 Ft/db 500 000 Ft 

Forg.tech. beavatkozás a 
Duna korzó 
keresztezésénél 

BD-01 220 MK 0 200000 Ft/km 44 000 Ft   

BD-02 80 MSZR 0,85 30000 Ft/m2 2 040 000 Ft   

BD-05 30 MSZ 2,75 20000 Ft/m2 1 650 000 Ft   

BD-05 7 LB 2,75 50000 Ft/m2 962 500 Ft rámpa átépítés 

BD-06 180 M 3,65 200000 Ft/km 36 000 Ft 
Bükkös part építési 
beavatkozás nélkül 

BD-07 150 M 6 200000 Ft/km 30 000 Ft 
Bükkös part építési 
beavatkozás nélkül 

BD-08 100 M 2,75 200000 Ft/km 20 000 Ft Építési beavatkozás nélkül 

BD-09 120 M 0,85 200000 Ft/km 24 000 Ft   

BD-10 260 M 0 200000 Ft/km 52 000 Ft   

BD-11 200 M 0,9 200000 Ft/km 40 000 Ft   

BD-11 20 LB 3,5 50000 Ft/m2 3 500 000 Ft hídfő és rámpa átépítés 

BD-13 420 M 0 200000 Ft/km 84 000 Ft   

BD-14 200 M 0,9 200000 Ft/km 40 000 Ft   

BD-15 340 M 4,25 200000 Ft/km 68 000 Ft   

BD-16 30 GYK 2,75 20000 Ft/m2 1 650 000 Ft   

BD-17 25 HD 3 400000 Ft/m2 30 000 000 Ft   

BD-18 145 GYK 2,75 20000 Ft/m2 7 975 000 Ft   

BD-19 250 M 4,25 200000 Ft/km 50 000 Ft Pilisi utca 

BD-19   PH 1 500000 Ft/db 500 000 Ft pihenőhely 

BD-20 165 M 4,25 200000 Ft/km 33 000 Ft   

BD-21 535 M 3 200000 Ft/km 107 000 Ft Anna utca 

DK-01 640 M 0 200000 Ft/km 128 000 Ft Szentlászlói út 

DK-04 780 M 0 200000 Ft/km 156 000 Ft Szentlászlói út 

Összesen:           49 689 500 Ft   
Összesen, 
ÁFÁ-val:           63 105 665 Ft   
ÁFA értéke 
[%]:   

27 
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8. JAVASOLT PÁLYASZERKEZETEK 

A kerékpárforgalmi hálózat pályaszerkezetének tervezésekor az alábbi szempontokat 
tekintettük kiemelkedő jelentőségűnek: 
a./ Az út egyenletes, sima felületű legyen. 
b./ A fagykárok elkerülése érdekében megfelelő vastagságú bányakavics vagy mechanikai 
stabilizációból készülő védőréteget kell beépíteni.  
c./ A kerékpárút vagy kisforgalmú út pályaszerkezete olcsó legyen. Ez leginkább helyi 
anyagok felhasználásával érhető el. Szóba jöhetnek a nyomvonal közelében lévő 
kavicsbányák, kőbányák, meddőhányók. 
 
Az e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete c. Útügyi Műszaki 
Előírás szerint kell a pályaszerkezetet kiválasztani. A fagyvédő, talajjavító réteget a helyi 
adottságok szerint kell méretezni, talajmechanikai szakvélemény készítése indokolt. 
A kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, továbbá a kerékpározás céljára szánt utcák 
útpályaszerkezet kialakítását aszfalt burkolattal javasoljuk megvalósítani. Javasoljuk továbbá, 
hogy a pályaszerkezet a tervezett kerékpárút teljes hosszán szegéllyel legyen kiépítve, így az a 
növényzet növekedésével, ill. egyéb károsító hatásokkal szemben ellenállóbb lesz. 
 
Az általunk javasolt pályaszerkezetek a következők: 

 
Kerékpárutak és elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutak, valamint kerékpározás 
céljára szánt lakóutcák javasolt pályaszerkezete: 
- 30 mm vtg. AC 4 kopó jelű aszfaltréteg 
- 40 mm vtg. AC 11 kötő jelű aszfaltréteg 
- 50 mm vtg. kiegyenlítő réteg 
- 150 mm FZKA zúzottkő alap 
- 200 mm homokos kavics fagyvédő réteg 
470 mm 
 
Útpadka javasolt pályaszerkezete: 
A kerékpárforgalmi létesítmények és a lakóutcák útpadkájaként 150 mm vtg. M22 
mechanikai stabilizációs útpadka építését javasoljuk. 
 

9. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK 

A tervezett nyomvonalak kialakításánál a Megrendelő igényei mellett igazodtunk a műszaki 
előírásokhoz, a helyszíni adottságokhoz és lehetőségekhez. A vonalvezetés tervezésénél arra 
törekedtünk, hogy az építendő létesítmény gazdaságosan megvalósítható, környezetébe 
illeszkedő, és a kerékpáros igényeknek megfelelő legyen. A vizsgált nyomvonalak alapján 
megállapítható, hogy a javasolt nyomvonalak kialakításának műszaki akadálya nincsen. 
 

• A Bükkös-patak mentén meglévő nyomvonalak egy része kerékpáros szempontból 
nehezen használható (pl.: BD-06, BD-07 szakasz), de egy ideig a kerékpárosok 
számára is elviselhető. Van azonban egy nyomvonal-szakasz, amely teljes mértékben 
hiányzik a Bükkös-patak menti nyomvonalon, ez pedig a BD-16, BD-17 és BD-18-as 
nyomvonalelem. Első lépésként e hiányzó 210 m-es nyomvonal-szakasz 
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megvalósítását javasoljuk a Bükkös-patakon megépítendő híddal együtt. Ez esetben 
kialakul az összefüggő és járható nyomvonal, bár e nyomvonalnak még ekkor is 
lesznek murvás szakaszai (BD-15, BD-19 szakasz). 

• Amennyiben lehetőség lesz pályázati erőforrásból megvalósítani a Bükkös-patak menti 
nyomvonalat, akkor – a helyszínrajzunkon bemutatott nyomvonalat – teljes értékűen ki 
kellene építeni, azaz a hiányzó elemek mellett a meglévő létesítmények kiszélesítésére, 
illetve a rossz vagy elhasználódott burkolatfelületű szakaszok felújítását is el kell 
végezni. 

• A Bükkös-patak menti nyomvonaltól a Skanzen felé az SK-01; SK-02 (Pásztor utca); 
SK-03 (Kút utca); SK-04 (Kisforrás utca) nyomvonalon javasoljuk elérni a Skanzen 
központi részét a két Falumúzeum bővítés területe között kialakítandó gyalog- és 
kerékpárúttal. Fölvethető még egy nyomvonal is a Skanzen felé: ez a Pásztor utca – 
Tuja utca nyomvonalon, vagy a Pásztor utca – SK-11 – SK-06 nyomvonalon. Az 
általunk javasolt nyomvonal várható bekerülési költsége: bruttó 127 MFt. A Pásztor 
utca – SK-11 – SK-06 – SK-07 nyomvonal várható bekerülési költsége: bruttó 148 
MFt. 

• A Falumúzeumtól a Pap-rét irányában a Sztaravodai út mentén, a hegy felőli irányban 
burkolt útpadka létesítését javasoljuk annak érdekében, hogy a hegy felé közlekedő 
kerékpárosok ne a forgalmi sávban haladjanak. A Szentendre felé haladó kerékpárosok 
völgymenetben viszonylag nagy sebességgel haladnak, akik számára a jelenlegi 
forgalmi sáv szélességét megfelelőnek tartjuk. A burkolt útpadka, illetve az 
alternatívaként szóba jöhető önálló kétirányú kerékpárút költségarányaként a PR-01/b. 
és a PR-03 szakasz összehasonlításával kívánjuk érzékeltetni a beruházási költségek 
arányát. 

o PR-01/b. szakasz várható költsége: bruttó 10,1 MFt. 
o PR-03 szakasz várható költsége: bruttó 25,4 MFt. 

Látható, hogy az önálló kétirányú kerékpárút megvalósítása kb. 2,5-szöröse a burkolt 
útpadka építési költségeinek. 

• Javasoljuk, hogy a Kisforrás utca – Vasvári Pál utca – Hold utca – Mandula utca 
nyomvonalon is kerüljön kialakításra egy kerékpárforgalmi nyomvonal. 

 
Intézkedési javaslatok 

• Javasoljuk a kerékpárforgalmi nyomvonal társadalmi egyeztetését, majd 
önkormányzati elfogadását. 

• A képviselő testület által elfogadott nyomvonalakat javasoljuk átvezetni a város 
szerkezeti tervébe. 

• Javasoljuk továbbá a BD-15 – BD-16 – BD-17 – BD-18 – BD-19 és BD-20 
nyomvonal-szakaszok engedélyezési és kiviteli terv szintű megterveztetését és 
engedélyeztetését. Ezen szakasz hossza: 961 fm, de tartalmaz egy új gyalogos 
kerékpáros híd létesítését is az Általános Iskola mellett. Ez a szakasz építési engedély 
köteles. A tervezés és az építési engedély megszerzésének várható időigénye kb. 9 
hónap. 

 
Fenti intézkedésekkel párhuzamosan folyamatosan célszerű figyelni a pályázati lehetőségeket, 
hogy a tervezett nyomvonalak a 2020-ig tartó UNIOS ciklusban megvalósíthatók legyenek. 
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10. EGYEZTETÉSEK 

 
A tanulmányterv készítése során az alábbi egyeztetéseket végeztük el. 
 
1. Szentendre Város Önkormányzatával 2015. július 13-án és 2015. július 30-án 
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11. FOTÓMELLÉKLET 

A nyomvonal-vizsgálatok során készült fotódokumentációt külön CD tartalmazza. 


