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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 
Tárgy: Szentendre, Bükkös-patak HÉV állomás közötti kerékpáros útvonal 
 tanulmányterve 

 
 
Tsz: 848/2016. 
 
 Alulírott Pej Kálmán a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy a tárgyi 
tervdokumentáció az útépítési és út-víztelenítési előírások tekintetében megfelel az 
országos (MSZ) és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. A terv 
készítése során az e-UT 03.01.11. sz. Közutak tervezése c., az e-UT 03.04.11 
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) c., az e-UT 06.03.11. sz. 
Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete című, és az e-UT 06.03.13. sz. 
Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése című útügyi műszaki 
előírásokban szereplő műszaki megoldásokat, illetve az utak forgalomszabályozásáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet előírásait 
alkalmaztuk. 
 
A tárgyi tervdokumentáció a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendeletnek megfelel. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások 
betartásával készült.  
 
A tervezett kialakítás az érvényes műszaki előírásoknak, szabványoknak és tűzvédelmi 
előírásoknak megfelel. 
 
 
 
 Budapest, 2016. február hó 
 
 
 

       
  Pej Kálmán 
  Okl. építőmérnök 
 Mérnökkamarai szám: KÉ-K/01-5207 
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Jelen megvalósíthatósági tanulmányterv átnézése előtt javasoljuk a www.kerekparozz.hu 
oldalon közzétett: A kerékpározás útjai c. kézikönyvek megismerését! 

2. ELŐZMÉNYEK 

2015. évben Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
megbízásából irodánk készítette a Duna menti kerékpárút és a Pilis hegység turistaútvonalait 
összekötő kerékpárforgalmi nyomvonal tanulmánytervét. A tanulmányterv elkészítésének 
célja a Dunakanyar-Pilis közötti, a Bükkös-patak térségében haladó nyomvonal és a Skanzen 
irányú Pap-rét felé haladó nyomvonal összekapcsolása a Duna-menti EV6 jelű nemzetközi 
kerékpárforgalmi nyomvonallal. 

• Terv címe: Szentendre, Bükkös-patak menti kerékpáros útvonal tanulmányterve 
• Terv száma: 832/2015. 

Jelen tervdokumentáció Szentendre Város Önkormányzatának (2000 Szentendre, Városház tér 
3.) megbízásából készítjük. Tárgya a Bükkös-patak – HÉV állomás között létesítendő 
kerékpárforgalmi létesítmények megvalósíthatóságának vizsgálata. A terv fázisa 
tanulmányterv. 

A szakvélemény elkészítése során az érintett területet bejártuk, megfigyeltük a kerékpározási 
igényeket és szokásokat, megvizsgáltuk a kerékpárforgalmi létesítmények kialakításának 
lehetőségeit. A változatok kialakításával kapcsolatban egyeztettünk a Megbízóval, a BKV Zrt. 
és a Magyar Közút NZrt. képviselőivel. Szempontjaikat és javaslataikat a szakvélemény 
készítése során figyelembe vettük. A BKV Zrt. nem járult hozzá a A-1 j. szakasz 
kialakításához. A vágány a tároló és kihúzó funkción túlmenően, tartalék vágányként is 
funkcionál. 

A javasolt kialakításnál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 
• Költségtakarékosság mellett az optimális megoldás kiválasztása. 
• Lehetőség szerint azonos, vagy minél kevesebb típusú létesítményekből álljon az 

érintett nyomvonal. 
• A kerékpáros létesítmény lehetőleg irányhelyes kialakítású legyen. 

Jelen dokumentáció a megvalósítható kerékpárforgalmi létesítmények ismertetése mellett 
tartalmazza a kerékpáros közlekedés fejlesztésére vonatkozó aktuális és legfontosabb 
adatokat, előírásokat, szempontokat is. 

A tervezés során a hatályos útügyi műszaki előírásoknak és rendeleteknek megfelelően 
jártunk el. Az alkalmazott főbb útügyi műszaki előírások a következők: 

• 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 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 

3. A TANULMÁNYTERV CÉLJA 
A tanulmányterv elkészítésének célja az előzménytervekben ismertetett kerékpárforgalmi 
nyomvonalak kiegészítése úgy, hogy az hatékony kapcsolatot teremtsen a Bükkös-patak – 
HÉV állomás, a belváros, illetve a nemzetközi kerékpáros hálózat elemei között. 
 
Napjainkra a kerékpár vált az egyéni közlekedés leghatékonyabb eszközévé. Kisebb 
távolságokon kiválóan helyettesíti az autót, a közösségi közlekedést és a gyaloglást. Hosszabb 
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utazás esetén pedig hatékony kapcsolati eszközként funkcionál, mellyel könnyen eljuthatunk a 
közösségi közlekedési eszközök indulási helyére. Mindemellett a kerékpározás olcsó, 
egészség- és környezetkímélő. Ezen közlekedési ág, ágak hétköznapjainkba történő hatékony 
integrálásnak elengedhetetlen eszköze a kerékpáros infrastruktúra elemeinek kiépítése. 
 
A településrészek közlekedési hálózatának kerékpáros baráttá alakítása, a kerékpárosok, 
gyalogosok, illetve közösségi közlekedést használók részarányénak növelése, 
fenntartható városi környezet kialakítása, a Bükkös-patak, valamint a belváros 
összekapcsolása a közösségi közlekedési állomásokkal, az oktatási, művelődési, 
igazgatási, sportlétesítményekkel valamint a nemzetközi (EuroVelo) kerékpáros 
hálózattal jelentősen erősítené a turisztikai és hivatásforgalmi célú kerékpározást is. A 
módváltás erősítését infrastruktúra elemek kiépítésével, P+R, illetve B+R parkolóhelyek, 
tárolók, támaszok létesítésével, a gyalogos közlekedés feltételeinek javításával érhetjük el. 
 
A javasolt kialakításoknak alkalmasaknak kell lenniük a helyi kerékpáros igények 
kielégítésére, a biztonságos, kényelmes és közvetlen kerékpáros közlekedés megteremtésére, 
az útszakasz mellett elhelyezkedő munkahelyek, forgalomvonzó létesítmények 
megközelítésére, a városrészek összekapcsolására és a forgalom csillapítására. 
 
A szakvélemény javaslatokat tesz az alkalmazható kerékpárforgalmi létesítmények fajtájára, 
azok előnyeit, és hátrányait ismerteti. A terv többféle keresztmetszeti kialakítást is bemutat, 
alkalmazkodva a megrendelő igényeihez, valamint a helyi ingatlanok elhelyezkedéséhez. 

4. KIINDULÁSI ADATOK 

• Terv címe Szentendre, Bükkös-patak HÉV állomás közötti 
 kerékpáros útvonal tanulmányterve 

• Terv száma 848/2016. 

• Tervfázis Tanulmányterv 

• Megbízó Szentendre Város Önkormányzata 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) 

• Tervező Tandem Mérnökiroda Kft. 

 (1033 Budapest, Polgár u. 12. I./7.) 

• Megvalósulás helye Szentendre 

• A projekt célja: Bükkös-patak – HÉV állomás, illetve a belváros között 
 kerékpáros közlekedésre alkalmas létesítmények 

 megvalósíthatóságának vizsgálata 

• Előzménytervek Szentendre, Bükkös-patak menti kerékpáros útvonal 
 tanulmányterve (T.sz.: 832/2015.) 
 

Jelen tervdokumentációban vizsgált nyomvonalak az alábbi felsorolásban szereplő az 
előzménytervekben vizsgált szakaszokhoz csatlakoznak. 
 

• EV6-00: Ez a nyomvonal az ún. Folyók Útja kerékpárforgalmi főtengely, amely a 
Duna vonala mentén halad több országon keresztül a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig. 
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Ennek a tervezési területünket érintő szakaszát a KKK megvalósíthatósági 
tanulmányterv szinten megterveztette. 

• BD-02: A Bükkös-patak déli árvédelmi töltésén megépült aszfalt burkolatú útpálya, a 
Kossuth Lajos utca és BD-01 jelű szakasz között. Kerékpározás céljára az útpálya 
szélesítésé által válik alkalmassá. 

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

• BD-04: A szakasz az árvédelmi töltés, kb. 1,00 m szélességű gyöngykavics szórással, 
jelenleg gyalogútként funkcionál. Új pályaszerkezet építése szükséges. A mentett 
oldalon, szakaszosan burkolni kell a töltésrézsűt. 

• BD-06: A szakasz a Bükkös part, Szabadság tér és a Bükkös-part szűkületének vége 
közti része. Burkolata rossz minőségű nagykockakő. jelenleg utcaként funkcionál. A 
változó keresztmetszeti szélesség és rázós burkolat okán nem alkalmas 
kerékpározásra. Burkolatcsere szükséges a nagykockakő újra rakása szükséges 

• BD-11: A szakasz a Bükkös part Szegedi utca és Boromisza Tibor utca közti része. 
1,85 m széles, burkolata aszfalt. A szakasz sétányként is funkcionál ezért a 
keresztmetszeti szélesség nem elegendő, az útpálya szélesítése szükséges. 

• BD-13: A szakasz a Bükkös part Boromisza Tibor utca és József Attila utcai elágazás 
közti része. A burkolat szélessége 3,05 m, minősége jó, anyaga aszfalt. Jelenleg 
szervizútként funkcionál. A szakaszon építési beavatkozás nem szükséges. 

A szakvélemény elkészítéséhez használt digitális kataszteri alaptérkép az előzménytervek, 
önkormányzati adatszolgáltatás, illetve a rendezési terv kivonataiból állnak a 
rendelkezésünkre. A jellemző keresztmetszeteket helyszíni felmérés alapján készítettük el. A 
keresztmetszeti forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közzétett, 2005-2014 évi 
„Az országos közutak keresztmetszeti forgalma” kiadványból vettük át. 
 
Elhelyezkedése 

Szentendre, a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében helyezkedik el, Budapesttől 30 
km-re északra. A régiót északról Szlovákia, északkeletről az Észak-Magyarországi régió, 
keletről az Észak-Alföld, délről a Dél-Alföld, nyugatról a Közép- Dunántúli régió határolja. A 
régió Pest megyét és a fővárost, Budapestet foglalja magában. 
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1. ábra Magyarország régiói 

Pest megye Magyarország középső részén található. Keletről Heves és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, Északról Szlovákia és Nógrád megye, nyugatról Fejér és Komárom-Esztergom 
megye, délről Bács-Kiskun megye határolja. Székhelye Budapest, az ország fővárosa, amely 
azonban önálló területi egység, nem tartozik Pest megyéhez. 

 

2. ábra Magyarország megyéi 

Pest megye 2013. július 15-ei közigazgatási beosztás szerint 18 járásra tagolt. Szentendre a 
Szentendrei járásban található. 
 
A városról 

Szentendre a Visegrádi-hegység keleti felén helyezkedik el, a 11 sz. főút mentén. Keletről a 
Szentendrei Duna ág határolja. Lakossága 25.542 fő.  
 
Forgalomvonzó létesítmények 

A Szentendre főbb hivatásforgalmi és turisztikai létesítményei, intézményei, munkahelyek és 
szolgáltató létesítmények a belváros, a 11 sz. főút, a lakótelepek illetve a közösségi 
közlekedési megállóhelyek köré csoportosultak. A vizsgálati terület forgalomvonzó 
létesítményeit a T-1 jelű Átnézeti helyszínrajzon ábrázoltuk. 
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Felsőbbrendű tervek 

 

3. ábra Országos és Pest megyei TerületrendezésiTervek 

Az Országos és a Pest megyei Területrendezési Terv országos kerékpárút-törzshálózat 
elemet jelöl a 11 sz. főút mentén. 

 

Szentendre Város Fejlesztési koncepciója, rendezési terve 

Szentendre Város fejlesztési koncepciójában kiemelt szerepet tölt be a fenntartható, vagy 
”zöld” közlekedési módok erősítése, az egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása, melynek 
feltétele a megfelelő infrastruktúra megteremtése. 
 

A 4. ábrán az országos jelentőségű épített 
értékek, valamint a védett épületek átnézeti 
helyrajza látható. A sraffozott területek jelzik 
védett építményeket és környezetüket. 

 

4. ábra Műemléki védettség (bal), védett épületek (jobb) 

 
Az 5. ábra a régészeti területeket ábrázolja. Az ábráról leolvasható, hogy a belváros területén 
túlmenően a védett területek kiterjednek a HÉV állomásra, a Kálvária utca és a Vasúti villasor  
közötti területre, a Művész térre, valamint a Bükkös-partra. 
 

A parkolás fejlesztésére az önkormányzat a HÉV állomás és a Vasúti villasor közötti parkoló 
fejlesztést tervezi. 
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A településszerkezeti terv új országos közutat jelöl, mely a várost nyugatról határolja és a 
Szentlászlói úthoz csatlakozik. 

 
A 11 sz. főút forgalomtechnikai felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. 
 
A Kőzúzó utca korrekcióját a rendezési terv tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra Régészeti védettség alatt álló területek 

 
Közlekedés 

Szentendre városának gerincét, a két fő közlekedési útvonal a Szentendrei Dunaág és 11 sz. 
főút Budapest- Esztergom- Tát másodrendű főút határozza meg. E két ág párhuzamosan 
halad, irányultságuk É-D. 
 
A várost érintő egyéb országos közutak: 

• 1108 j. Szentendre-Üröm összekötő út 
• 1112 j. Szentendre-Pomáz összekötő út 
• 1116 j. Szentendre-Visegrád összekötő út 
• 11112 j. Szentendre-Paprét bekötő út 
• 11113 j. Szentendre bekötő út 

 
Települési önkormányzati főutak: 

• Szentlászlói út  
• Sztaravodai út  
• Szarvashegyi út 

 
A városban található a H5 j. HÉV végállomása. Jelenleg az 1. és 2. vágányon van 
személyforgalom. 
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6. ábra Áttekintő térkép - országos közúthálózat 

 
Érintett országos közutak 
11 sz. másodrendű főút 

B.IV.b.C vt = 50km/h 

A 11 sz. főút 2×2 forgalmi sávval rendelkezik, helyszínrajzi vonalvezetését kissugarú ívek 
jellemzik (125-250 m), magassági vonalvezetése síkvidéki jellegű. A szakaszon jelzőtáblás, 
jelzőlámpás forgalomirányítású szintbeni csomópontok egyaránt találhatóak. Különszintű 
gyalogos átvetetés a 19+350 km sz. környékén található.  
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Érintett önkormányzati közutak (B.V.-B.VI.) 

 
Tervezési 
sebesség 

Forgalmi sávok száma/ 
forgalmi rend 

Megjegyzés 

Vasúti villasor 
50 

2 forgalmi sáv 
kétirányú 

gyűjtőút, nagy forgalom, 
szűk keresztmetszet, mély árok 

Római temető utca szűk keresztmetszet 

Szabadkai utca  

Kőzúzó utca 30-50 kis helyszínrajzi ívsugarak 

Szatmári utca 

50 

nagy szintkülönbség 

Szofrics Pál utca nagy szintkülönbség, kiépítetlen 

Mathiász János u. gyűjtőút 

Pipacs utca mechanikai stabilizáció 
pályaszerkezet, nagy szintkülönbség 

Pomázi út gyűjtőút 

Kálvária utca 40-50 gyűjtőút 

Álmos utca 
50 

szűk keresztmetszet 

Boromisza Tibor u. szűk keresztmetszet, 
leromlott állapotú pályaszerkezet 

Művész tér - - 
gyalogos forgalom, 
nagy szintkülönbség 

Bükkös part - - gyalogos forgalom 

Bolgár utca 

30 

2/1 forgalmi sáv- 
(Rózsa kerttől egyirányú) 

párhuzamos parkolás 

Kossuth Lajos utca 1 forgalmi sáv 
egyirányú 

kétoldali párhuzamos parkolás, 
szűk keresztmetszet, aszfalt és kockakő 

burkolat 

Attila utca 
50 

1 forgalmi sáv 
egyirányú 

szűk keresztmetszet, 
kockakő burkolat, párhuzamos parkolás 

Árpád utca 1 forgalmi sáv 
egyirányú 

szűk keresztmetszet, 
kockakő burkolat, párhuzamos parkolás 

Római sánc köz 30 
2 forgalmi sáv 

kétirányú 
kockakő burkolat, 

párhuzamos parkolás 
Dunakanyar körút 

(11 sz. főút) 
50 

2×2 (3+2) forgalmi sáv 
kétirányú 

országos közút 

Duna korzó 30 
2 forgalmi sáv 

kétirányú 
30 km/h-s övezet, árvízvédelem 

Sport utca 30  30 km/h-s övezet, kiépítetlen 

 
A település belső útjai vegyes képet mutatnak. Találhatóak aszfalt- és makadám, valamint 
kockakő burkolatúak is. A településszerkezetet meghatározó úthálózat jellegét tekintve 
sugaras kialakítású (Vasúti villasor, Kálvária utca). 
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Közúti csomópontok 
11 sz. főút – Duna korzó, illetve a 11 sz. főút – Vasúti villasor csomópontjai jelzőlámpákkal 
szabályozottak. A 11 sz. főút – Római sánc köz - Attila utcák, valamint az önkormányzati 
utak csomópontjai jelzőtáblákkal szabályozottak. A 11 sz. főút – Római sánc köz - Attila 
utcák csomópontját a távlatban jelzőlámpássá alakítják át. A főút forgalomtechnikai 
felülvizsgálata a tervezés időszakában is tart. Gyalogos átkelőhely található a 11 sz. főút- 
Vasúti villasor csomópontjában, a Kálvária utca, Hamvas Béla utca csomópontjában, illetve a 
Kálvária úton a Huba utcát követően. A Mathiász utca sűrűn beépített, a szakasz 
beláthatósága rossz. 
 
Közösségi közlekedés 
Szentendrén, helyi, helyközi és országos autóbuszjáratok közlekednek. A helyi járatok 
útvonala érinti a 11 sz. főutat, a Kálvária, Pomázi utakat. Az autóbusz állomás a 11 sz. főút és 
a HÉV állomás között található. 
 
Vasúti közlekedés 
Szentendrének közvetlen vasúti kapcsolata van a fővárossal. Az 5-ös számú HÉV-nek 
Szentendrén egy megállóhelye és egy állomása van. A HÉV állomáson 4 vágány található, 
melyből jelenleg kettőn van személyközlekedés. 
 
Kerékpáros közlekedés 
Szentendrén halad keresztül az EV6-00 az un. Folyók Útja kerékpárforgalmi főtengely, mely 
a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig húzódik. Szentendre területén a kerékpáros infrastruktúra 
elemi hiányosak. A kerékpárosok jelenleg az országos és önkormányzati utakat használják, 
vegyes forgalomban. A város, illetve a felsőbbrendű rendezési tervek kiemelten foglalkoznak 
a városokat összekötő, illetve a településen belüli kerékpáros közlekedési hálózatának 
kiépítési igényével. 
 
Gyalogos közlekedés 
Jelentős gyalogos forgalom van jelen a közösségi közlekedési megállóhelyek, a belváros, 
illetve az intézményi területeke környezetében (HÉV állomás, belváros, Kálvária utca). 
 
Forgalmi adatok 
A Magyar Közút NZrt. keresztmetszeti forgalomszámlálási adatait felhasználva 
megvizsgáltuk az érintett 11 sz. főút 
forgalmi adatait, 10 évre visszamenőleg. A 
vizsgálat szempontjából kiemelt szakasz a 
17+342-20+898 km sz. közötti. 
 
A 7. ábráról leolvasható, hogy 2006. évtől 
kezdődően az összesített forgalomnagyság 
fokozatosan csökkent, majd 2011 évben 
növekedésnek indult. A kerékpárosok 
fokozatosan kiszorultak a főútról. A főúton 
kerékpáros tilalom van érvényben.  
 
Az önkormányzati gyűjtőutakon 10.000 
E/nap alatti a fogalom, a lakó utcákban a 
MOF 200 E/h alatti. 

7. ábra Összes forgalom 2005-2014 évek között [J/nap] 
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5. TERVEZÉSI TERÜLET 
A vizsgált területen kiépített, vagy forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt kerékpárforgalmi 
létesítmények nem találhatóak. Az érintett szakaszok mellett azonban számos forgalomvonzó 
célpont található. Itt található a polgármesteri hivatal, posta, oktatási intézmények, 
templomok, több kisebb és nagyobb üzlet, illetve a közösségi közlekedési megállóhelyek. 
 

5.1. A j. ág Bükkös-patak (Művész tér)- HÉV állomás 
Az ”A” j. ág a HÉV állomást kapcsolja össze a Bükkös-patakkal, illetve a Kálvária úton 
elhelyezkedő városi uszodával, illetve Barcsay Jenő Általános Iskolával. 

• A-1 j. szakasz: A HÉV állomás vágányfejeitől indul és a 3-as és 4-es sz. vágányok 
között elhelyezkedő peronon, a 4-es sz. vágányt keresztezve az állomás menti parkoló 
területig húzódik. A 4-es sz. vágány jelenleg tároló, rendező és tartalékvágányként 
funkcionál, jelenleg időszakos igénybevétellel. A peron 9,00 m széles, beton 
burkolatú, kétirányú oldaleséssel. A betontáblák hézagai kitágultak, a burkolat 
elöregedett. A peronon, illetve a 4-es sz. vágány és a kerítés között acél rácsos 
oszlopsorok helyezkednek el. A térvilágítás kiépített. A HÉV területe vasbeton, acél 
kerítéssel határolt. A szakasz régészeti területet érint, az állomás műemléki védelem 
alatt áll. 

• A-2 j. szakasz: A HÉV állomás menti parkoló utat foglalja magában. Az út jelenleg 
murva és aszfalt burkolatú, 3,00-4,50 m széles, szegélysorral határolt. Az út mentén 
merőleges parkolóállások találhatóak. A parkoló túlterhelt. A járművek a zöld 
területeket is igénybe veszik. A közvilágítás részben kiépített. A szakasz régészeti 
területet érint. 

• A-3 j. szakasz: A tanulópályához vezető utat foglalja magában. Az út burkolata beton, 
szélessége 6,00 m, szegélysorral határolt. A burkolat inhomogén, repedezett. A 
közvilágítás kiépített. A szakasz régészeti területet érint. 

• A-4 j. szakasz: A tanulópályához vezető út folytatásában, arról letérve, a meglévő 
kerítést keresztezve gazdasági területeken halad a Szabadkai utcáig. A területen 
jelenleg anyagdepók, fasor és parkoló található. Burkolatlan, a közvilágítás kiépítetlen. 
A szakasz gazdasági területen található. 

• A-5 j. szakasz: A Szabadkai és a Kőzúzó utca közötti szakaszt foglalja magában. A 
kerítés megbontását követően kijárt gyalogos útvonalként és kapubejáróként 
funkcionál. A szakasz beton és zúzottkő burkolatú. A rendezési terv a Kőzúzó utca 
korrekcióját, ezzel egyidejűleg a 473, illetve 472 hrsz-ú területeken fekvő épületek 
bontását irányozta elő. A Kőzúzó utca szabályozási szélessége 16,00 m. 

• A-6 j. szakasz: A tanulópályához vezető út és a Római temető utca közötti mechanikai 
stabilizációval ellátott útszakaszt foglalja magában. A közvilágítás kiépítetlen. A 
szakasz régészeti területen található. A szakasz mentén értékes faegyedek találhatóak. 

• A-7 j. szakasz: A Római temető utcát foglalja magában. Az út burkolata aszfalt, 
szélessége 4,00 m, szegélysorral határolt, felülete homogén, zárt. Az út bal oldalán 
aszfalt burkolatú járda található. A közvilágítás kiépített. A szakasz régészeti területet 
érint. 

• A-8 j. szakasz: A Szabadkai utcának a Római temető utca és az A-4 j. nyomvonal 
közötti szakasza. Az út burkolata aszfalt, szélessége 6,00-6,20 m, szegélysorral 
határolt, felülete homogén, zárt. A közvilágítás kiépített. 
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• A-9 j. szakasz: A kőzúzó utcát fogalja magában. A 6,50 m széles aszfalt burkolat 
mellett, 5,20 m széles zöldsáv található. Az út ~1,00 m-es töltésen halad. A 
szomszédos sportpályát kerítés határolja. A zöldsávban közműoszlopok és fasor 
található. A rendezési terv meghatározása szerint az útterületet ki kell szélesíteni, a 
fákat ki kell vágni és új fasort kell telepíteni. A szakasz régészeti területet érint. 

• A-10 j. szakasz: A Szabadkai utca Római temető utca és Vasúti villasor közötti, 
valamint a Vasúti villasor Kőzúzó és Szabadkai utca közötti szakaszát foglalja 
magában. A Szabadkai utca burkolata aszfalt, szélessége 6,00-6,20 m, szegélysorral 
határolt, felülete homogén, zárt. A közvilágítás kiépített. A Vasúti villasor burkolata 
aszfalt, szélessége 5,60 m, felülete zárt. A közvilágítás kiépített. Az út mentén burkolt 
árok található. A padka keskeny, 0,40-0,80 m széles, az út mentén mély burkolt árok 
található, az út forgalma nagy, a szakasz balesetveszélyes. A jobb burkolatszélben 
optikai felfestés található. 

• A-11 j. szakasz: A Vasúti villasor Kőzúzó utca, Szatmári utca közötti szakaszát 
foglalja magában. Az út burkolata aszfalt, szélessége 5,80-6,50 m, felülete homogén, 
zárt. A közvilágítás kiépített. Az út jobb oldalán burkolt árok található, a padka 
keskeny, 0,40-0,80 m széles.az út forgalma nagy, a szakasz balesetveszélyes. A jobb 
burkolatszélben optikai felfestés található. Az út bal oldalán parkolók és újonnan 
telepített fasor található. A parkolók a sportpálya mentén burkolatlanok, az üzletsor 
mentén térkő burkolattal vannak ellátva. Az utca szabályozási szélessége 20 m. 
Oszlopsor található az út mindkét oldalán. 

• A-12 j. szakasz: A Szatmári, Mathiász és Pipacs utcák kiépített szakaszát foglalja 
magában. Az utcák burkolata aszfalt, felületük homogén, zárt, szélességük 5,25-5,50 
m, szegélysorral határolt, a közvilágítás kiépített. A vízelvezetés árkos rendszerű. A 
Szatmári utca bal oldalán található padka szakaszosan beszűkül. A Mathiász utcai 
árkok a tervezési szakaszon fedettek. A Szatmári és a Pipacs utca magassági 
vonalvezetése dombvidéki jellegű. Oszlopsorok találhatóak az utak mindkét oldalán. 
A Pomázi úton csapadékcsatorna építése van előirányozva, mely a Pipacs utcai 
árokhoz csatlakozik. 

• A-13 j. szakasz: A Pipacs utcának a Pomázi út és Kálvária utca közötti kiépítetlen 
szakaszát foglalja magában. Az út mechanikai stabilizációval burkolt, szélessége 4,20 
m. Az út bal oldalán nyílt árok, jobb oldalán gyalogjárda található. A közvilágítás 
kiépített. 

• A-14 j. szakasz: A Kálvária utca Móricz Zsigmond Gimnázium előtti szakaszát 
foglalja magában. Az út és a járda burkolata aszfalt, felülete repedezett, inhomogén. A 
burkolt felültek szegélysorral határoltak. A gyalogjárda szélessége 4,60 m. A járda 
tengelyében felszíni tűzcsapok találhatóak. Bal oldalán széles zöldsáv található, 
sövénysorral és közepes átmérőjű fákkal. A közvilágítás kiépített. Az út forgalma 
nagy, a tehergépjárművek arány magas. 

• A-15 j. szakasz: A Kálvária utca A-14 j. szakaszát követő tervezési terület. A szakasz 
a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Barcsay Jenő Általános Iskola között húzódik. 
Az út és a járda burkolata aszfalt, illetve térkő, felületük repedezett, foltozott. A 
burkolt felültek szegélysorral határoltak. Az út szélessége 7,20 m. A Hamvasi Béla 
utcáig a gyalogjárda burkolatának szélessége 1,50 m. A gyalogjárda mentén zöldsáv 
található. A Hamvasi Béla utcától az uszodát megelőző útcsatlakozóig a gyalogjárda 
szélessége 2,80-3,00 m, térd-, támfallal és rézsűfelültekkel határolt. A rész-szakaszon 
lépcső, rámpa és közösségi közlekedési megállóhely található. Az uszoda előtt a 
gyalogjárda burkolata térkő, szélessége 2,00-3,00 m, támfallal, lépcsősorral határolt. 
Az uszoda előtt párhuzamos parkolók találhatóak. Az uszodát követően a gyalogjárda 
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szélessége 2,90 m, zöldsávval határolt. Az általános iskola előtt parkoló található. Az 
utca vízelvezetése zárt rendszerű, a közvilágítás kiépített. Az út forgalma nagy, a 
tehergépjárművek arány magas. 

• A-16 j. szakasz: Az Álmos utcát foglalja magában. Az utca burkolata aszfalt, felülete 
homogén, zárt, kis felületeken foltozott. Szélessége 3,70 m, szegélysorral határolt, 
baloldalt betonlap burkolatú gyalogjárda található, a vízelvezetés kiépítetlen, a 
közvilágítás kiépített. 

• A-17 j. szakasz: A Boromisza Tibor utcát foglalja magában. Az utca burkolata aszfalt, 
burkolatuk inhomogén, repedezett, helyenként megsüllyedt. Szélessége 3,00 m, 
szegélysorral határolt, jobboldalt gyalogjárda található, a vízelvezetés zárt rendszerű, a 
közvilágítás kiépített. Magassági vonalvezetése dombvidéki jellegű. 

• A-18 j. szakasz: A Művész teret foglalja magában az Álmos utca, Boromisza Tibor és 
a Bükkös-part között. A szakaszon 1,00 m széles térkő burkolatú gyalogos sétány és 
kiterjedt zöld felületek találhatóak. A térvilágítás kiépített. Magassági vonalvezetése 
dombvidéki jellegű. A szakasz régészeti területet érint. 

• A-19 j. szakasz: A Bükkös-partot foglalja magában a Művész-tér és a Bükkös-patak 
között. Burkolata térkő, szélessége 3,25 m. A közvilágítás kiépített. A szakasz 
régészeti területet érint. 

• A-20 j. szakasz: A Pipacs utca Szatmári és Szofrics Pál utcai szakaszát foglalja 
magában. Az út burkolata aszfalt, szélessége 5,80-6,00 m, felülete homogén, zárt. A 
közvilágítás kiépített. Az út bal oldalán burkolt árok található. A padkában fasor 
húzódik. A jobb burkolatszélben optikai felfestés található. Az utca szabályozási 
szélessége 20 m. Oszlopsor található az út mindkét oldalán. 

• A-21 j. szakasz: a Szofrics Pál utcát foglalja megában. Az út burkolata aszfalt és 
mechanikai stabilizáció. A vízelvezetés kiépítetlen. A csapadékvíz megbontotta a 
pályaszerkezetet. Az út magassági vonalvezetése dombvidéki jellegű. Az út két 
oldalán fasor, a bal oldalon a kerítés mentén gyalogjárda található. A közvilágítás 
kiépített. 

• A-22 j. szakasz: a Mathiász utca Szofrics Pál és Pipacs utcai szakaszát foglalja 
magában. Az utca burkolat aszfalt, szélessége 5,50 m, szegélysorral határolt, felülete 
inhomogén. A közvilágítás kiépített, a vízelvezetés kiépítetlen. 

 

5.2. B j. ág HÉV állomás-Belváros 
A ”B” j. ág a HÉV állomást kapcsolja össze a Belvárossal, illetve a Duna korzóval. 

• B-1 j. szakasz: A HÉV állomás vágányfejeitől indul és a Vasúti villasoron keresztül 
éri el az Árpád utcát. A szakasz sűrűn beépített, parkoló, illetve üzletsorok találhatóak 
a szakaszon. 

• B-2 j. szakasz: Az Árpád utcát, illetve a Római Sánc közt foglalja magában, 
keresztezve a 11 sz. főutat. 

Az Árpád utca burkolata gránit kockakő. A burkolat hézagai kitágultak, felülete 
megsüllyedt. Az utca egyirányú a 11 sz. főút irányába. A burkolat szélessége 3,75-
4,50 m, szegélysorral és 0,30-1,00 m széles gyalogjárdával határolt. Az utca sűrűn 
beépített, a közvilágítás kiépített, a vízelvezetés kiépítetlen. Párhuzamos parkolás a 
jobb oldalon engedélyezett. 

A Római sánc köz burkolata a 11 sz. főúti torkolatban aszfalt, a folyópálya szakaszon 
gránit kockakő. A burkolat hézagai kitágultak. Az utca kétirányú. A burkolat 
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szélessége 5,50 m, süllyesztett szegélysorral és 2,00-3,00 m széles gyalogjárdával 
határolt. Az utca sűrűn beépített, a parkolás mindkettő oldalon engedélyezett, a 
közvilágítás kiépített, a vízelvezetés kiépítetlen. 

A 11 sz. főút és a tárgyi utcák csomópontjában a forgalmi rend jelenleg jelzőtáblákkal 
szabályozott. A főút a szakaszon ívben van. Gyalogos átkelőhely a főút É-i ágán 
található. A szakasz régészeti területet érint. 

• B-3 j. szakasz: A Kossuth Lajos utca Római sánc köz és a Bükkös-patak közötti 
szakaszát foglalja magában. Az utca egyirányú a Bükkös-patak irányába. Burkolata 
aszfalt, felülete homogén, zárt, szélessége 5,30-6,00 m, szegélysorral határolt. Az út 
mindkét oldalán található gyalogjárda. A gyalogjárda szélessége 1,00-2,00m. 
Párhuzamos parkolása az út mindkét oldalán megengedett. A közvilágítás kiépített. 
Régészeti területe érint. 

• B-4 j. szakasz: A HÉV állomás vágányfejeitől indul, a 11 sz. főutat keresztező 
gyalogos aluljárót foglalja magában. Az aluljáró a tervezés időszakában átépítés alatt 
volt. A korszerűsítéssel a kerékpárosok számra továbbra sem lesz akadálymentes az 
átkelés. A gyalogos felület burkolat aszfalt, a felület repedezett. Régészeti területe 
érint. 

• B-5 j. szakasz: A Kossuth Lajos utca aluljáró és Római sánc köz közötti szakaszát 
foglalja magában. Az utca egyirányú a Bükkös-patak irányába. Burkolata aszfalt, 
felülete inhomogén, repedezett, szélessége 3,60-5,00 m, szegélysorral határolt. Az út 
mindkét oldalán található gyalogjárda. A gyalogjárda szélessége 1,40-3,00m. 
Párhuzamos parkolása az út mindkét oldalán megengedett a gyalogjárda részleges 
igénybevételével (kivéve posta épülete előtt). A közvilágítás kiépített. Régészeti 
területe érint. 

• B-6 j. szakasz: A Bolgár utcát és a Kossuth Lajos utca gyalogos aluljáróig tartó 
szakaszát foglalja magában. A Bolgár utca Rózsakertig kétirányú, a Rózsakerttől 
egyirányú, ahogyan a Kossuth Lajos utca a Bükkös-patak irányába. Burkolata aszfalt, 
felülete homogén, zárt, szélessége 4,00-6,00 m. Mindkét oldalán gyalogjárda található. 
A közvilágítás kiépített. Régészeti területe érint. Párhuzamos parkolása az az utcában 
megengedett. 

 

5.3. C j. ág HÉV állomás-Duna korzó 
A ”C” j. ág a HÉV állomást kapcsolja össze a Duna korzóval, az EV6-00-val, illetve a 11 sz. 
főúttal, az autóbusz pályaudvaron keresztül. 

• C-1 j. szakasz: A HÉV állomástól indul és az Állomás téri bevezető útig tart, 
keresztezi azt. A tér burkolata aszfalt, felülete inhomogén, repedezett. A tér É-i 
oldalán parkolóterületet alakítottak ki. A közvilágítás kiépített. Régészeti területet 
érint. 

• C-2 j. szakasz: az Állomás téri bevezető úttól a 11 sz. főút és a Duna korzó sarkán 
lévő parkolóterületig tart. Az állomási út és a főút mentén gyalogjárda található, 
közöttük zöldsáv. A 11 sz. főút 2×2, illetve 3+2 sávos. A főút és a Duna korzó 
csomópontja jelzőlámpákkal szabályozott. Kijelölt gyalogos átkelőhely található a D-i 
és a K-i ágon. A közvilágítás kiépített. Régészeti területet érint. 

• C-3 j. szakasz: A Duna korzót foglalja magában. A közút 2 forgalmi sávos, burkolata 
aszfalt, szélessége 6,00 m, felülete inhomogén, zárt. A korzón 30 km/h-s 
sebességkorlátozás van érvényben. 
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• C-4 j. szakasz: A Strand utcát, azaz a Duna korzót az EV6-00 jelű nyomvonallal 
összekötő szakaszt foglalja magában. Az utca jelenleg kiépítetlen, két oldalról kerítés 
határolja. 

 
 

6. VIZSGÁLATOK, ELEMZÉSEK 

6.1. Forgalmi vizsgálat 
A vizsgálat szempontjából kiemelt országos közúti terület a 11 sz. főút 17+342-20+898 km 
sz. közötti szakasza. A közúti forgalom engedélyezett sebessége 50 km/h. A forgalmi sávok 
száma 2×2, illetve 3+2. A főút forgalmi adatait 10 évre visszamenőleg a hivatalos kiadványok 
alapján elemeztük (Az országos közutak keresztmetszeti forgalma - 2005-2014). A 2011 évi 
mélypontot követően az összesített forgalom fokozatos növekedést mutat. A nehézmotoros 
forgalom részarány 2% alatt van. A főúton a kerékpározás tilos, ezért a kerékpárosok száma 
fokozatosan csökken. A jelenlegi magas forgalomnagyság (35.917 E/nap) és annak növekvő 
tendenciája okán a kerékpárosokat a főút forgalmától elválasztottan, önálló sávban, úton kell 
közlekedtetni. 
Az érintett önkormányzati utak közül a Vasúti villasor, illetve Kálvária utcának van a 
legnagyobb forgalma. Ezen utak nagy területet tárnak fel. Forgalmuk 10.000 E/nap alatt 
marad, így a vegyes forgalom is engedélyezhető. 

6.2. Gyalogos forgalom 
A teljes tervezési területen kell gyalogosforgalommal számolni. A helyszíni szemlénk alapján 
megállapítottuk, hogy a legintenzívebb gyalogos forgalomra a közösségi közlekedési 
megállóhelyek környezetében, a belvárosban, valamint a Kálvária úton, a Móricz Zsigmond 
Gimnázium és a Barcsay Jenő Általános Iskolák közötti szakaszon kell számolni. A tervezett 
kerékpárforgalmi létesítmények típusát, tervezett keresztmetszeti méreteit ennek figyelembe 
vételével határoztuk meg. A gyalogos közlekedés létesítményei szakaszosan kiépítettek. 

6.3. Hálózati szempontok 

• A 11. sz. főút keresztezése szükséges a 19+159 és a 19+600 km sz-ben. A 19+600 km 
sz-ben lévő csomópontot jelzőlámpás forgalomirányításúvá kell átalakítani. A főút 
forgalomtechnikai felülvizsgálata a tervezés időszakában folyamatban volt; 

• A Kőzúzó utca korrekcióját figyelembe vettük; 
• A tervezés során törekedtünk a meglévő és tervezett kerékpárforgalmi hálózati elemek 

megtartására; 
• Figyelembe vettük a kerékpározás céljára igénybe vehető gyűjtő-, illetve lakóutcákat; 
• 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; 

• A parkolás fejlesztésére az önkormányzat a HÉV állomás és a Vasúti villasor közötti 
parkoló fejlesztést tervezi. 
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6.4. Parkolás 
Az átnézeti helyszínrajzról leolvasható, hogy a város legnagyobb forgalmat vonzó 
létesítményei (iskola, hivatalok, üzletek) a belvárosra csoportosultak. Ezen létesítmények 
jelentős személygépjármű-forgalmat vonzanak. Nagy parkolóterületek jelenleg a HÉV 
állomás, a Duna korzó, a sportpálya, illetve a Kálvária utcában találhatóak. A belvárosban a 
járművek az úttesten parkolnak, a gyalogjárdák részleges igénybevételével. A 
parkolókapacitás alacsony, az újonnan létesítendő kerékpáros nyomvonalak a parkolásai rend 
átalakítását a parkolók fejlesztését vonják maguk után. 
 
 

7. KERÉKPÁR FORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

A vizsgált nyomvonal-szakaszokon fényképeket készítettünk, melyek helyét és irányát a 
helyszínrajzokon is jelöltük. A tervezési területen 3 fő nyomvonal-szakaszt alakítottunk ki, 
amelyet az azonosíthatóság érdekében szakaszjellel láttunk el. 
 
Vizsgálati terület szakaszolása 

A j. ág: HÉV - Bükkös-patak 

B j. ág: HÉV - Belváros  

C j. ág: HÉV - Duna korzó 
 
Ezek a szakaszok azonosíthatók a helyszínrajzon. Az egyes szakaszok leírását az 5. fejezet 
tartalmazza. A tervezői költségbecslés is ezen szakaszjelölések figyelembevételével 
azonosíthatóak. A tervezett beavatkozások megkülönböztethetősége érdekében a 
helyszínrajzon az alábbi színeket alkalmaztuk: 

• zöld: meglévő úton vezetett nyomvonal, 
• kék: meglévő úton vezetett, de burkolat felújításra, átépítésre, vagy forgalomtechnikai 

beavatkozásra javasolt nyomvonal, 
• sárga: meglévő úton vezetett nyomvonal az útpálya kiszélesítésével, 
• piros: új útpályán vezetett nyomvonal, 
• bíbor: a vizsgált alternatív nyomvonal, amelyeket azonban nem javaslunk a hálózat 

elemeiként figyelembe venni. 
 

7.1. Lehetőségek 
 

• Kisforgalmú utca 
200 E/h közúti forgalomnagyság alatti utcákban a kerékpáros a közúti fogalommal 
közös felületen halad a KRESZ szabályainak megfelelően. 
 

• Egyirányú forgalmú utca ellenirányú kerékpáros forgalommal 
Egyirányú forgalmú úton, 30 km/h-s tercezési sebesség, min. 3,75 m-es szabad 
burkolatszélesség, parkolás és teherforgalom nélküli útszakaszon az ellenirányú 
kerékpáros közlekedés megengedett. Az ellenirányú kerékpáros forgalom vezethető 
kerékpáros nyommal, illetve elválasztottan külön kerékpársávban. 
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8. ábra Ellenirányú kerékpáros forgalom (kerékpáros nyom fent, kerékpársáv lent) 

 

• Kerékpáros nyom 
A kerékpáros nyom a forgalmi sáv felületére festett (10-25 m-enként) sárga színű 
burkolati jel. Nem önálló létesítmény. A festendő piktogram jelzi a kerékpárosok 
mozgásának nyomvonalát és irányát. Nem szükséges a meglévő burkolati jelek 
eltávolítása, csak a létesítmény kijelöléséhez szükséges forgalomtechnikai 
beavatkozások elvégzése. A burkolati jeleket sárga színben kell elkészíteni. 

 
9. ábra Kerékpáros nyom jellegrajza 

• Nyitott kerékpársáv 
A nyitott kerékpársáv az útpálya mindkét oldalán burkolati jellel elválasztott 1,25 m 
széles sáv, melyet indokolt esetben mind a kerékpárosok, mind a gépjárművek 
átléphetnek. A közúti forgalom minimális sávszélessége 3,50 m. A burkolati jelek 
szélessége 0,12 m, kiosztása 1,50/1,50. A burkolati jeleket fehér színben kell 
elkészíteni. A meglévő hosszanti burkolati jeleket el kell távolítani. 

 
10. ábra Nyitott kerékpársáv jellegrajza 

• Kerékpársáv 
Az úttest két szélén kijelölt különleges forgalmi sáv. Szélessége 1,00-1,25 m. A 
burkolati jeleket sárga színben kell elkészíteni. 

 
11. ábra Kerékpársáv jellegrajza 

 



 MÉRNÖKIRODA KFT. - 22 - Műszaki leírás 
 

Szentendre, Bükkös-patak HÉV állomás közötti kerékpáros útvonal tanulmányterve 

• Önálló, kétirányú kerékpárút 
A kerékpárút burkolatának szélessége 2,00-2,25 m. Tengelyébe terelővonal festendő. 
A terelővonal kiosztása 1,50-1,50, szélessége 0,12 m. Kerékpárút szélén folytonos 
vonal festendő amennyiben a burkolat megvilágítása nem megfelelő, illetve ha a 
kerékpárút burkolt felülethez csatlakozik. A burkolati jelek színe sárga. 

 

12. ábra Önálló kétirányú kerékpárút jellegrajza 

 
 

• Elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút 
Az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút burkolatának szélessége 2,75-3,50 m. A 
gyalogosok és a kerékpárosok közös felületen haladnak. A burkolati jelek színe sárga. 
 

 

13. ábra Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút jellegrajza 

 
 

• Elválasztott gyalog- és kerékpárút 
Az elválasztott gyalog-és kerékpárút burkolatának minimális szélessége 3,75 m. A két 
felületet egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpárút tengelyébe terelővonal 
festendő. A terelővonal kiosztása 1,50-1,50, szélessége 0,12 m. A burkolati jelek színe 
sárga. 

 

14. ábra Elválasztott gyalog- és kerékpárút jellegrajza 
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7.2. Legmegfelelőbb változat kiválasztása 
 
A megvalósítható kerékpárforgalmi létesítmények közül a legmegfelelőbb változat 
kiválasztását több szempontú elemzéssel végeztük. Szakmai szempontokat alapján 
osztályoztuk az egyes változatokat. Az értékelés 3 fokozatú skálán végeztük, ahol 1 a 
legkedvezőtlenebb, 3 a legkedvezőbb érték. Az egyes pontszámok, az egyes változatok 
közötti sorrendet hivatottak felállítani. Amennyiben a változatok között nem mérhető, vagy 
prognosztizálható jelentős különbség, úgy azonos pontszámmal is szerepelhetnek. Az egyes 
változatokhoz fontosságuk tükrében súlyzószámokat rendeltünk (1-3). A súlyzószámokat, az 
alapértékükkel megszorozva, azokat szakaszonként összegezve, felállítottunk egy sorrendet az 
egyes változatok között. 
 
 

Értékelési szempont Leírás 
Súlyozó 

szám 
Forgalombiztonság A forgalom biztonságos levezetésének képessége 3 
Települések életminőségére 
gyakorolt hatás 

A településrészek elérhetőségének javítása 3 

Létesítmények egymáshoz 
való kapcsolhatósága 

Az egyes létesítmények egymáshoz való kapcsolhatósága, 
illetve a típusváltások száma 

2 

Vonalvezetési, 
keresztmetszeti megfelelőség 

A nyomvonal vonalvezetésének, valamint a meglévő 
keresztmetszeti méreteknek való megfelelősége 
(átépítési szükséglet) 

2 

Idegen terület igénybevétel Az új építésű szakaszok terület igénybevétele 2 
Összhang a rendezési 
/fejlesztési tervekkel 

A település, a megye, illetve a régió rendezési / fejlesztési 
terveinek való megfelelőség 

2 

Bekerülési költség A beruházás nettó bekerülési költsége 2 
Fenntartási, 
üzemeltetési költség 

A közútkezelő költsége, amelyből a biztonságos 
forgalombonyolódás biztosított a szakaszon 

1 

Közművek A közművek átépítési igénye 1 

1. táblázat Értékelési szempontok 
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Szentendre, Bükkös-patak HÉV állomás közötti kerékpáros útvonal tanulmányterve 

7.3. Szakaszonként vizsgált kerékpárforgalmi létesítmények, javaslatok 

• A-1 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A szakasz a HÉV állomás 3-as és 4-es sz. vágányai közötti peronon halad, keresztezi a 
4-es sz. vágányt és az állomás menti parkolóba torkollik. A burkolat állapota rossz. A 
4-es vágányon jelenleg nincs személyforgalom. A 4-es sz. vágány rendező-, és 
tárolóvágányként funkcionál, időszakos igénybevétel mellett. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- vasúti vágányt keresztez (pálya, biztosítóberendezés, távközlés). A BKV Zrt. nem 
járul hozzá a peron igénybevételhez és a vágánykeresztezéshez 

- a burkolat állapot leromlott 
- régészeti és műemlékvédelmi területet érint 

Javasolt beavatkozás 

- régészeti feltárás 
- vágány rövidítése (a vágányt teljesen 

felszámolni nem kell) 
- kerítés bontása, burkolat cseréje, 

forgalomtechnikai elemek elhelyezése 
- kerékpártárolók elhelyezése (150 db) 

15. ábra A-1 j. szakasz - HÉV állomás (1 sz. kép) 

• A-2 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A nyomvonal a HÉV állomás menti parkoló úton halad. Az út jelenleg murva és 
aszfalt burkolatú, 3,00-4,50 m széles, szegélysorral határolt. Az út mentén merőleges 
parkolóállások találhatóak. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- parkoló állások megszüntetése is 
szükséges (BKV nem támogatja) 

- a pályaszerkezet állapota leromlott, 
hiányos 

- nem ismertek a fejlesztési tervek 
- régészeti területet érint 

16. ábra A-2 j. szakasz - parkoló út (3 sz. kép) 

Javasolt beavatkozás 

- a korszerűsítések elvégzése a P+R parkoló fejlesztéssel párhuzamosan, azzal 
összhangban. A P+R és a HÉV állomás kapcsolat kiépítése a 4 sz. vágányon keresztül 

- pályaszerkezet cseréje, forgalomtechnikai elemek és kerékpártárolók elhelyezése 
- régészeti feltárás 
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• A-3 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A nyomvonal a tanulópályához vezető úton halad. Az út burkolata aszfalt, szélessége 
6,00 m, szegélysorral határolt. Felülete inhomogén, repedezett. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- parkoló járművek szűkítik a rendelkezésre álló felületet 
- rendezési terv módosítása szükséges 
- idegenterület igénybevétellel jár 
- régészeti területet érint 
- leromlott állapotú burkolat 

Javasolt beavatkozás 

- régészeti feltárás 
- rendezési terv módosítása 
- területvásárlás 
- parkolási rend átszervezése 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 
- burkolat felújítása 

17. ábra A-3 j. sz. – út a tanulópályához (5 sz. kép) 

 

• A-4 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A nyomvonal a tanulópálya és a 
Szabadkai utca közötti kiépítetlen 
gazdásági területen halad. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- rendezési terv módosítása szükséges 
- idegenterület igénybevétellel jár 
- nincs épített pályaszerkezet 
- nincs közvilágítás 
- jelenleg gazdasági terület 

Javasolt beavatkozás 

- rendezési terv módosítása,  
- területvásárlás 
- kerítés bontás, favágás 
- parkolási rend átszervezése 
- kerékpárút építése 
- közvilágítás kiépítés 

18. ábra A-4 j. szakasz - gazdasági terület határa 
és bejárata (4 és 6 sz. kép) 
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• A-5 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A nyomvonal a Szabadkai és a Kőzúzó utca között halad a kijárt gyalogos útvonalon. 
A területet a rendezési terv 4-es sz. fedvényterve szabályozza. A beruházást 
megelőzően a Kőzúzó utca korrekcióját el kell végezni a biztonságos átvezetés 
megteremthetősége érdekében. Az átvezetés a 419 hrsz-ú területen idegen terület 
igénybevétellel járna, ezen alternatívát elvetettük (jelenleg gazdasági terület). 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- nincs pályaszerkezet 
- kapubejárót érint 

Javasolt beavatkozás 

- Kőzúzó utca korrekciója 
- közvilágítást felülvizsgálata 
- kapubejáró átépítése, kerítés bontása 
- kerékpárút építése 

19. ábra A-5 j. szakasz - Szabadkai utca (8 sz. kép) 

• A-6 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A tanulópályához vezető út és a Római temető utca közötti mechanikai stabilizációval 
ellátott útszakaszt foglalja magában. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- közúti kapcsolat, közvilágítás kiépítetlen 
- régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 
 

• A-7 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Római temető utcát foglalja magában. Az út burkolata aszfalt, szélessége 4,00 m. A 
burkolat homogén, zárt. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- parkoló járművek szűkítik a rendelkezésre álló felületet 
- hiányzó közúti kapcsolat 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 
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• A-8 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Szabadkai utcának a Római temető utca és az A-4 j. nyomvonal közötti szakasza. 
Az út burkolata aszfalt, szélessége 6,00-6,20 m, felülete homogén, zárt. Az út 
környezetet rendezett. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- eltolt csatlakozás 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 
 

• A-9 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Kőzúzó utcát fogalja magában. A 6,50 m széles aszfalt burkolat mellett, 5,20 m 
széles zöldsáv található. Az út ~1,00 m-es töltésen halad. A zöldsávban közművek és 
fasor található. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- közműveket, fákat érint, kerítést kell 
átépíteni 

Javasolt beavatkozás 

- fakivágás 
- közműkiváltás, védelembe helyezés 
- kerítés átépítése 
- kerékpárút építése 

20. ábraA-9 j szakasz - Kőzúzó utca (10 sz. kép) 

 

• A-10 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Szabadkai utcát és Vasúti villasort foglalja magában. Az utcák burkolata aszfalt, 
szélességük 5,60-6,20 m. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- szűk keresztmetszet (keskeny padka), mély árok 
- nagy forgalom 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 
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• A-11 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Vasúti villasor Kőzúzó utca, Szatmári utca közötti szakaszát foglalja magában. Az 
út jobb oldalán burkolt árok, a bal 
oldalán parkolók található. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- jobb oldalon keskeny padka 
(0,40-0,80 m széles) 

- nagy forgalom 
- teherforgalom (balesetveszélyes) 

Javasolt beavatkozás 

- közműkiváltás, védelembe helyezés 
- kerékpárút építése (bal oldalon) 
- kerékpártárolók elhelyezése 

21. ábra A-11 j. szakasz - Vasúti villasor (13 -14 sz. kép) 

 
 

• A-12 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Szatmári, Mathiász és Pipacs utcák 
kiépített szakaszát foglalja magában. 
Az utcák burkolata aszfalt, szélességük 
5,25-5,50 m.  

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- szakaszosan keskeny padka 
(0,40-0,80 m széles) 

- A Szatmári és a Pipacs utca magassági 
vonalvezetése dombvidéki jellegű 

- csomópontokban, útcsatlakozókban 
rossz beláthatóság 

Javasolt beavatkozás 

- szűk keresztmetszetben az árkok 
lefedése (árokburkolat cseréje) 

- csomópontok forgalomtechnikai 
felülvizsgálata (forgalomcsillapítás) 

- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

22. ábra A-12 j. szakasz – Szatmári, Mathiász és 
Pipacs utcák (15-17 sz. kép) 
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• A-13 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Pipacs utca, Pomázi út és Kálvária utca közötti szakaszát foglalja magában. Az út 
jelenleg mechanikai stabilizációval burkolt, szélessége 4,20 m. Az utca végén parkoló 
található. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- az utca kiépítetlen 

Javasolt beavatkozás 

- út- és parkoló építése 
- vízelvezetés építése 
- kapubejárók átépítése 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

23. ábra A-13 j. szakasz - Pipacs utca (18 sz. kép) 

• A-14 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

• A Kálvária utca Móricz Zsigmond Gimnázium előtti szakaszát foglalja magában. Az 
út és a járda burkolata aszfalt. A gyalogjárda szélessége 4,60 m. 

Javasolt létesítmény 

- elválasztott gyalog- és kerékpárút 

Probléma 

- tűzcsap a burkolatban 
- leromlott állapotú burkolat 
- nagy gyalogos forgalom 
- nagy forgalom, teherforgalom 

Javasolt beavatkozás 

- tűzcsapok átépítése földalattivá 
- burkolat cseréje 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

24. ábra A-14 j. szakasz - Kálvária utca (19 sz. kép) 

• A-15 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A szakasz a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Barcsay Jenő Általános Iskola között 
húzódik. Az út és a járda burkolata aszfalt, valamint térkő. A járda szélessége 1,50-
3,00 m. 

Javasolt létesítmény 

- elválasztott gyalog- és kerékpárút 

Probléma 

- szűk járdafelület, leromlott állapotú pályaszerkezet 
- közművek, lépcső, rámpa, támfal, közösségi közlekedési megállóhely érintettsége 
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- nagy gyalogos forgalom 
- nagy forgalom, teherforgalom 

Javasolt beavatkozás 

- tűzcsapok átépítése földalattivá 
- burkolat cseréje és szélesítése 
- közművek védelembe helyezése, kiváltása 
- forgalmi sávok átrendezése, újra osztása 
- parkolók megszüntetése (15 db) 
- lépcső, rámpa, tám- és térdfalak 

bontása/építése/átépítése 
- rézsű burkolása 
- közösségi közlekedési megállóhely 

átépítése 
- utcabútorok áthelyezése 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 
- kerékpártárolók elhelyezése (60+60db) 

25. ábra A-15 j. szakasz - Kálvária utca (22 sz. kép) 

• A-16 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- Az Álmos utcát foglalja magában. Az utca burkolata aszfalt, felülete homogén, zárt. 
Szélessége 3,70 m. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

-  

Javasolt beavatkozás 

- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

26. ábra A-16 j. szakasz - Álmos utca (25 sz. kép) 

• A-17 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Boromisza Tibor utcát foglalja magában. Az utca burkolata aszfalt, burkolata 
inhomogén, repedezett, helyenként megsüllyedt. Szélessége 3,00 m. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- dombvidéki jellegű magassági 
vonalvezetés 

- leromlott állapotú pályaszerkezet 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 

27. ábra A-17 j. szakasz - Boromisza T. utca 
(26 sz. kép) 
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• A-18 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Művész teret foglalja magában. A szakaszon 1,00 m széles térkő burkolatú gyalogos 
sétány és kiterjedt zöld felületek találhatóak. A tér és a Bükkös part határán támfal 
található. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút, gyalog- és kerékpárút 

Probléma 

- dombvidéki jellegű magassági vonalvezetés, régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 

- támfal bontása 
- kerékpárút építése 
- közvilágítás felülvizsgálata 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

28. ábra A-18 j. szakasz - Művész tér (27 sz. kép) 

• A-19 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 

- A Bükkös-partot foglalja magában a Művész-tér és a Bükkös-patak között. Burkolata 
térkő, szélessége 3,25 m. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- viszonylag meredek 

Javasolt beavatkozás 

- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

29. ábra A-19 j. szakasz - Bükkös part (28 sz. kép) 

• A-20 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Vasúti villasor, Szatmári és Szofrics Pál utcai szakaszát foglalja magában. Az út 
burkolata aszfalt, szélessége 5,80-6,00 m. A burkolat homogén, zárt. Az út bal oldalán 
burkolt árok és fasor található, a gépjármű forgalom nagy. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpárút 

Probléma 

- nagy forgalom 
- mély burkolt árok 
- elválasztott létesítmény szükséges 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 

30. ábra A-20 j. szakasz - Vasúti villasor (29 sz. kép) 
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• A-21 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Szofrics Pál utcát foglalja megában. Az út burkolata mechanikai stabilizáció és 
rövid szakaszon aszfalt. A vízelvezetés kiépítetlen. Az út magassági vonalvezetése 
dombvidéki jellegű. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- az utca kiépítetlen 
- dombvidéki jellegű vonalvezetés 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 

31. ábra A-20 j. szakasz - Szofrics Pál utca (30 sz. kép) 

• A-22 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 

Jelenlegi állapot 

- A Mathiász utcának a Szofrics Pál és Pipacs utcai szakaszát foglalja magában. Az utca 
burkolat aszfalt, szélessége 5,50 m, szegélysorral határolt, felülete inhomogén. 

Javasolt létesítmény 

- kerékpáros nyom 

Probléma 

- leromlott állapotú pályaszerkezet, vízelvezetés hiánya 
- csomópontokban, útcsatlakozásokban rossz beláthatóság 

Javasolt beavatkozás 

- nincs javasolt beavatkozás 
 

• B-1 j. szakasz 
Jelenlegi állapot 
- A HÉV állomás vágányfejeitől indul és a Vasúti villasoron keresztül éri el az Árpád 

utcát. A szakasz sűrűn beépített, parkoló, illetve üzletsorok találhatóak a szakaszon. 

Javasolt létesítmény 
- kisforgalmú út 

Probléma 
- régészeti és műemlékvédelmi területet érint 
- sűrű beépítés 
- nagy gyalogos forgalom 
- túlterhelt parkoló 

Javasolt beavatkozás 
- Régészeti feltárás 
- kerékpártárolók elhelyezése 
- burkolat cseréje 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

32. ábra B-1 j. szakasz (42. kép) 
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• B-2 j. szakasz 
Jelenlegi állapot 

• Az Árpád utcát, illetve a Római Sánc közt foglalja magában, keresztezve a 11 sz. 
főutat. Az utcák burkolata gránit kockakő. A 11 sz. főút forgalomtechnikai 
felülvizsgálata folyamatban van. 

Javasolt létesítmény 
- egyirányú utca (ellenirányú kerékpározással), kerékpáros nyom 

Probléma 
- szűk keresztmetszet 
- parkoló járművek szűkítik a rendelkezésre álló felületet 
- leromlott állapotú pályaszerkezet 
- vízelvezetés hiánya 
- nagy gyalogos forgalom 
- 11 sz. főút keresztezése 
- régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 
- pályaszerkezet átépítése 
- vízelvezetés kiépítése 
- közműoszlopok kiváltása 
- közművek kiváltása, védelembe 

helyezése 
- parkolás megtiltása 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 
- kerékpárosok integrálása a 11 sz. főút 

távlati jelzőlámpás forgalomirányítású 
csomópontjába 

33. ábra B-2 j. szakasz - Árpád u. és Római sánc köz 
(32 és 33 sz. kép) 

• B-3 j. szakasz 
Jelenlegi állapot 

• A Kossuth Lajos utca Római sánc köz és a Bükkös-patak közötti szakaszát foglalja 
magában. Az utca egyirányú a Bükkös-patak irányába. Burkolata aszfalt, felülete 
homogén, zárt, szélessége 5,30-6,00 m. 

Javasolt létesítmény 
- egyirányú utca (ellenirányú kerékpározással), kerékpáros nyom 

Probléma 
- szűk keresztmetszet 
- parkoló járművek szűkítik a 

rendelkezésre álló felületet 
- nagy gyalogos forgalom 
- régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 
- parkolók szakaszos megszüntetése 

(10db) 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

34. ábra B-3 j. szakasz - Kossuth L. u. (34 sz. kép) 
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• B-4 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 
Jelenlegi állapot 
- A HÉV állomás vágányfejeitől indul, a 11 sz. főutat keresztező gyalogos aluljárót 

foglalja magában. Az aluljáró jelenleg átépítés alatt van. 

Javasolt létesítmény 
- kisforgalmú út 

Probléma 
- az átépítés által sem lest 

akadálymentes az átkelés, a 
kerékpárosok járműveiket tolva 
kelhetnek át az aluljárón 

- régészeti területet érint 
- műemlékvédelmi területet érint 
- nagy gyalogos forgalom 

Javasolt beavatkozás 
- nincs javasolt beavatkozás 

35. ábra B-4 j. szakasz - gyalogos aluljáró (1. kép) 

 
 

• B-5 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 
Jelenlegi állapot 
- A Kossuth Lajos utca aluljáró és Római sánc köz közötti szakaszát foglalja magában. 

Az utca egyirányú a Bükkös-patak irányába. Burkolata aszfalt, felülete inhomogén, 
repedezett, szélessége 3,60-5,00 m. 

Javasolt létesítmény 
- egyirányú utca (ellenirányú kerékpározással), kerékpáros nyom 

Probléma 
- szűk keresztmetszet 
- parkoló járművek szűkítik a rendelkezésre álló felületet 
- leromlott állapotú pályaszerkezet 
- régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 
- nincs javasolt beavatkozás 
 
 

 

36. ábra B-5 j. szakasz - Kossuth Lajos utca (35 és 36 sz. kép) 
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• B-6 j. szakasz (nem javasolt nyomvonal) 
Jelenlegi állapot 
- A Bolgár utcát és a Kossuth Lajos utca gyalogos aluljáróig tartó szakaszát foglalja 

magában. A Bolgár utca Rózsakertig kétirányú, a Rózsakerttől egyirányú, ahogyan a 
Kossuth Lajos utca a Bükkös-patak irányába. Burkolata aszfalt, felülete homogén, 
zárt, szélessége 4,00-6,00 m. 

Javasolt létesítmény 
- egyirányú utca (ellenirányú kerékpározással), kerékpáros nyom 

Probléma 
- szűk keresztmetszet 
- parkoló járművek szűkítik a rendelkezésre álló felületet 
- leromlott állapotú pályaszerkezet 
- régészeti területet érint 

Javasolt beavatkozás 
- nincs javasolt beavatkozás 

 

• C-1 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 
- A HÉV és autóbusz  állomástól indul (tervezett kerékpártárolótól) és az Állomás téri 

bevezető útig tart. 

Javasolt létesítmény 
- kerékpárút 

Probléma 
- leromlott állapotú pályaszerkezet 
- nagy gyalogos forgalom 
- közösségi közlekedési megállóhelyek közelsége 
- parkoló érintettsége 
- régészeti területet érint 
- műemlékvédelmi területet érint  
- autóbusz pályaudvar és HÉV állomás területe  

Javasolt beavatkozás 
- burkolatok cseréje 
- kerékpártárolók létesítése (150 db) 
- parkolóállások megszüntetése 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 
- gyalogos és kerékpáros forgalom elválasztása 

 

• C-2 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 
- Az Állomás téri bevezető úttól a 11 sz. főút, Duna korzó sarkán lévő parkolóterületig 

tart. Keresztezi a 11 sz. főutat 

Javasolt létesítmény 
- kerékpárút 

Probléma 
- keskeny burkolat 
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- leromlott állapotú pályaszerkezet 
- gyalogos forgalom, kis méretű gyalogos szigetek 
- régészeti területet érint, országos közút területének érintése 

Javasolt beavatkozás 
- gyalogos közlekedés létesítményeinek kiépítése 
- kerékpárút építése 
- fakivágás / faültetés 
- jelzőlámpás forgalomirányítás áttervezése/átépítése (kerékpáros átvezetés) 
- parkolóállások megszüntetése (2 db) 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

37. ábra C-2 j. szakasz - HÉV állomás, 11 sz. főút (37 és 39 sz. kép) 

A meglévő jelzőlámpás csomópontban ki kell építeni a kerékpáros átvezetést. A kerékpáros 
átvezetést a 11 sz. főút É-i ágán javasoljuk elhelyezni. A kerékpárosok átvezethetőek, a 
gyalogosokkal azonos fázisban. Megvizsgáltuk a gyalogos átkelőhely melletti keresztezési 
lehetőséget is. Ezen kialakítás esetén az elválasztó szigetek átépítése válna szükségessé, 
illetve a konfliktuspontok száma is növekedne. Ezen változatot elvetettük. 
 

• C-3 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 
- A Duna korzót foglalja magában. Kettő forgalmi sávos, burkolata aszfalt, szélessége 

6,00 m, felülete inhomogén, repedezett. A korzón 30 km/h-s sebességkorlátozás van 
érvényben. Jelenleg is kijelölt kerékpáros útvonal. Árvizes időszakban a korzó veszi át 
az elöntött EV-6 kerékpárút szerepét. 

Javasolt létesítmény 
- kerékpáros nyom 

Probléma 

Javasolt beavatkozás 
- forgalomtechnikai elemek kiegészítése 
- árvizes időszakban ezen útvonalra szükséges átterelni a kerékpárosokat 

 

38. ábra C-3 j. szakasz - Duna korzó (40 sz. kép) 
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Alternatívaként megvizsgáltuk a Duna-korzó menti kerékpárút kialakításának lehetőséget. 
Ezen változat estén a töltéstest kiszélesítésre, többlet terület igénybevételre volna szükség. 
Ezen változatot elvetettük. A Duna-korzó jelenleg 30 km/h-s sebességkorlátozású övezetbe 
tartozik, kerékpárpározásra alkalmas. Árvizes időszakban átveszi a EV-6 szerepét. 
 

• C-4 j. szakasz 

Jelenlegi állapot 
- A Strand utcát, azaz a Duna korzót az 

EV6-00 jelű nyomvonallal összekötő 
szakaszát foglalja magában. Az utca 
jelenleg kiépítetlen, két oldalról 
kerítés határolja. 

Javasolt létesítmény 
- kerékpáros nyom 

Probléma 
- az utca kiépítetlen 

Javasolt beavatkozás 
- út pályaszerkezetének építése 
- közműkiváltás 
- forgalomtechnikai elemek elhelyezése 

39. ábra C-4 j. szakasz - Strand utca (41 sz. kép) 

 

7.4. Nyomvonalváltozatok összehasonlítása 
 

A j. ág  
A HÉV állomás menti parkoló (A-2) és a sportpálya (Vasúti villasor – A-11) közötti 
legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása. 
 
Nyomvonalváltozatok: 
I. A-3; A-4; A-5; A-9 
II.  A-6; A-7; A-8; A-5; A-9 
III.  A-6; A-7; A-10 

A forgalombiztonság tekintetében az I. sz. nyomvonalváltozat tekinthető a legkedvezőbbnek, 
mivel a kizárólagosan hivatásforgalmi gépjárműforgalmat lebonyolító közúti szakaszon halad, 
majd arról letérve önálló nyomvonalat nyit meg a gazdasági területen keresztül. A Szabadkai 
utca keresztezése mind a három esetben kedvezőtlennek tekinthető, hiszen az utcát 
helyszínrajzi ívben keresztezik, korlátozva ezzel a beláthatóságot. A Vasúti villasort érintő 
nyomvonalváltozat (II. sz.) az utca nagy forgalma és szűk keresztmetszete okán tekinthető 
kedvezőtlennek. 

A települések életminőségére gyakorolt hatás tekintetében szintén az I. sz. változat a 
kedvezőbb, hiszen új infrastruktúra létesítése gyorsabb eljutási időket és rendezettebb 
környezetet biztosít. 
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A létesítmények egymáshoz való kapcsolhatóságának tekintetében a III. változat tekinthető 
a legkedvezőtlenebbnek, hiszen a szakasz A-11 j. szakaszhoz való kapcsolata kiegészítő 
beavatkozásokat, típusváltás, út keresztezés kiépítésének szükségességét vonja maga után. 

Vonalvezetés, illetve keresztmetszeti megfelelőség: A Vasúti villasor padkája szűk, az út 
mentén mély burkolt árok található, mely balesetveszélyessé teszi a szakaszt. Az I. sz. 
változat határozottabb vonalvezetést biztosít. 

Idegen terület igénybevétellel az I. sz. változat esetében kell számolni. A II. változat esetén a 
rendezett zöldfelületek igénybevételére van szükség. 

A rendezési/ fejlesztési tervekkel való összhang: Az I. sz. változat esetében a rendezési terv 
módosítására van szükség. 

Bekerülési költség tekintetében a forgalomtechnikai beavatkozások tekinthetőek a 
legkedvezőbbeknek. A III. sz. változat esetében építési beavatkozás a Római temető utca 
hiányzó közúti kapcsolata, illetve a Vasúti villasor árkának tekintetében jelentkezik. Az I. és 
II. sz. változatok esetében 500m, illetve 300m új kerékpárút építésre kerül sor. 

Fenntartási és üzemeltetési költség: Az újonnan építendő infrastruktúra elemek, többlet 
üzemeltetési költségeket vonnak maguk után. Az A-4 j. szakaszon közvilágítás építése is 
szükséges. 

Közművek érintettsége: Az I. szakaszon (A-4). közvilágítás építése szükséges. 

 

A Vasúti villasor és a Mathiász János utca közötti legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása. 

Nyomvonalváltozatok: 
I. A-12 
II.  A-20; A-21; A-22 

A forgalombiztonság tekintetében mind a kettő változat esetében jelentkeznek kedvező és 
kedvezőtlen tényezők. Az I. sz. változatnak kedvezőbb a magassági vonalvezetése, a II. sz. 
változat esetében az elválasztott közlekedtetés képez előnyt. 

A települések életminőségére gyakorolt hatás tekintetében szintén az II. sz. változat a 
kedvezőbb, hiszen új infrastruktúra létesítése, a meglévő elemek felújítása gyorsabb eljutási 
időket és rendezettebb környezetet biztosít. 

A létesítmények egymáshoz való kapcsolhatóságának tekintetében a kettő változat között 
nem jelentkezik különbség. 

Vonalvezetés, illetve keresztmetszeti megfelelőség: A Vasúti villasoron építendő 
kerékpárút, a Szofrics Pál utca kiépítése és a Mathiász utca felújítása lehetőséget teremt az 
igénybevétel alapú keresztmetszeti jellemzők megteremtésére. 
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Idegen terület igénybevétellel egyik változat esetében sem kell számolni. 

A rendezési/ fejlesztési tervekkel való összhang: mindkettő változat esetében biztosított. 

Bekerülési költség tekintetében a forgalomtechnikai beavatkozások tekinthetőek a 
legkedvezőbbeknek. A II. sz. változatok esetében 170 m új kerékpárút és csapadékcsatorna 
építésére (meglévő árok lefedésével), 270 m útépítésre, 50m burkolat felújításra kerül sor. 

Fenntartási és üzemeltetési költség: Az újonnan építendő infrastruktúra elemek, többlet 
üzemeltetési költségeket vonnak maguk után. 

Közművek érintettsége: Az építéssel érintett szakaszokon a közművek érintettségének 
vizsgálata és szükség esetén a beavatkozások megtétele szükséges. 

 

A Kálvária utca és a Művész-tér közötti legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása. 

Nyomvonalváltozatok: 
I. A-16 
II.  A-17 

A forgalombiztonság tekintetében az I. sz. változat az előnyösebb a kedvezőbb magassági 
vonalvezetése okán. 

A települések életminőségére gyakorolt hatás tekintetében szintén a II. sz. változat a 
kedvezőbb, hiszen a meglévő infrastruktúra korszerűsítésével rendezettebbé válik az utcakép. 

A létesítmények egymáshoz való kapcsolhatóságának tekintetében a kettő változat között 
nem jelentkezik különbség. 

Vonalvezetés, illetve keresztmetszeti megfelelőség: A Boromisza utca kiépítése lehetőséget 
teremt az igénybevétel alapú keresztmetszeti jellemzők megteremtésére. 

Idegen terület igénybevétellel egyik változat esetében sem kell számolni. 

A rendezési/ fejlesztési tervekkel való összhang: mindkettő változat esetében biztosított. 

Bekerülési költség tekintetében a forgalomtechnikai beavatkozások tekinthetőek a 
legkedvezőbbeknek. A II. sz. változatok esetében 100m hosszon útépítésre kerül sor. 

Fenntartási és üzemeltetési költség: Az újonnan építendő infrastruktúra elemek, többlet 
üzemeltetési költségeket vonnak maguk után.  

Közművek érintettsége: Az építéssel érintett szakaszokon a közművek érintettségének 
vizsgálata és szükség esetén a beavatkozások megtétele szükséges. 
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B j. ág  

A HÉV állomás és a Kossuth Lajos utca közötti legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása. 

Nyomvonalváltozatok: 
I. B-1; B-2; B-3 
II.  B-4; B-5 és B-6 

A forgalombiztonság tekintetében a kettő változat között nem jelentkezik különbség. 

A települések életminőségére gyakorolt hatás tekintetében szintén az I. sz. változat a 
kedvezőbb, hiszen a meglévő infrastruktúra korszerűsítésével rendezettebbé válik az utcakép. 

A létesítmények egymáshoz való kapcsolhatóságának tekintetében a II. változat 
kedvezőtlennek tekinthető az akadályozott különszintű átkelés okán. 

Vonalvezetés, illetve keresztmetszeti megfelelőség: Az aluljáróban nem biztosított az 
akadálymenetes közlekedés, ezért a II. sz. változat kedvezőtlennek tekinthető. 

Idegen terület igénybevétellel egyik változat esetében sem kell számolni. 

A rendezési/ fejlesztési tervekkel való összhang: mindkettő változat esetében biztosított. 

Bekerülési költség tekintetében a forgalomtechnikai beavatkozások tekinthetőek a 
legkedvezőbbeknek. Az I. sz. változatok esetében 300m hosszon burkolatkorszerűsítésre kerül 
sor. 

Fenntartási és üzemeltetési költség: tekintetében a kettő változat között nem jelentkezik 
jelentős különbség 

Közművek érintettsége: Az építéssel érintett szakaszokon a közművek érintettségének 
vizsgálata és szükség esetén a beavatkozások megtétele szükséges. 

 
A 2. táblázatban látható a nyomvonalváltozatok számszaki értékelése. 
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Változatok összehasonlítása 
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A. j. ág 

A-3; A-4; A-5; A-9 3 9 3 9 3 6 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 17 39 

A-7; A-8; A-5; A-9 2 6 1 3 2 4 2 4 2 4 3 6 2 4 2 4 2 2 18 37 

A-7; A-10 1 3 1 3 1 2 1 2 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 19 37 

A-12 2 6 2 6 3 6 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 24 49 

A-20; A-21; A-22 2 6 3 9 3 6 3 6 3 6 3 6 1 2 1 2 1 1 20 44 

A-16 3 9 2 6 3 6 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 25 52 

A-17 2 6 3 9 3 6 3 6 3 6 3 6 1 2 2 4 1 1 21 46 

B. j. ág 
B-1; B-2 2 6 3 9 3 6 3 6 3 6 3 6 1 2 3 6 1 1 22 48 

B-4; B-5 és B-6 2 6 2 6 1 2 1 2 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 21 43 

2. táblázat Változatok összehasonlítása 
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8. A VÁRHATÓ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
A várható építési költségeket szakaszokra bontottuk le, majd a végén egy összesítő 
táblázatban foglaltuk össze. A költségek számítását képző egységárak 2016. évi nettó árak. A 
táblázatban szereplő költségek tájékoztató jellegűek! Pontosabb költségek becslése csak 
kiviteli tervek alapján lehetséges, mind csapadékvíz elvezető rendszer, közművek, útépítés és 
forgalomtechnikai kialakítás tekintetében. Az egységárak a kivitelezés időszakában a 
megadottól eltérhetnek. 
 
Kiviteli tervfázisban talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni, mellyel a pályaszerkezetek 
pontosíthatóak. 
 
Alkalmazott pályaszerkezetek 
 
Gyűjtőutak pályaszerkezete 
• 10 cm aszfalt 
• 20 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg 
• 20 cm talajjavító réteg 
 
Kisfogalmú utak pályaszerkezete 
• 7   cm aszfalt 
• 20 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg 
• 20 cm talajjavító réteg 
 
Önálló kétirányú kerékpárút pályaszerkezete 
• 7   cm aszfalt 
• 5   cm mart újrahasznosított aszfalt 
• 15 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg (kapubejárókban 20 cm) 
• 20 cm talajjavító réteg 
 
Peron, gyalogjárda, gyalog- és kerékpárút pályaszerkezete 
• 8   cm betonelemes térkő burkolat 
• 4   cm kiékelő zúzalék 
• 15 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg (kapubejárókban 20 cm) 
• 20 cm talajjavító réteg 
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Szakasz Beavatkozás Költségek 

Jele Hossza 
[m] Jellege Szélessége 

[m] 
Fajlagos 

építési költség 
Építési 
költség 

A-1 50 Meglévő burkolat cseréje 9 18 000 Ft/m2 8 100 000 Ft 

A-2 125 Meglévő burkolat cseréje 5 16 000 Ft/m2 10 000 000 Ft 

A-3 180 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 800 000 Ft/km 144 000 Ft 

A-4 250 Új pályán vezetett nyomvonal 4 18 000 Ft/m2 18 000 000 Ft 

A-5 55 Új pályán vezetett nyomvonal 4 20 000 Ft/m2 4 400 000 Ft 

A-9 200 Új pályán vezetett nyomvonal 5 20 000 Ft/m2 20 000 000 Ft 

A-11 300 Új pályán vezetett nyomvonal 3,50 20 000 Ft/m2 21 000 000 Ft 

A-12 600 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 1 000 000 Ft/km 600 000 Ft 

A-13 210   Kiépítendő lakóutcán vezetett nyomvonal 12 22 000 Ft/m2 55 440 000 Ft 

A-14 70 Meglévő burkolat cseréje 4,60 16 000 Ft/m2 5 152 000 Ft 

A-15 400 Az útpálya szélesítése, a meglévő burkolat 
felújítása 

5 19 000 Ft/m2 38 000 000 Ft 

A-16 80 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 800 000 Ft/km 64 000 Ft 

A-18 200 Kiépítendő kerékpárút 5 20 000 Ft/m2 20 000 000 Ft 

A-19 80 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 800 000 Ft/km 64 000 Ft 

  B-1 100 Meglévő burkolat cseréje 4 18 000 Ft/m2 7 200 000 Ft 

B-2 300 Burkolatcsere a nagykockakő újrarakásával, 
a rések kitöltésével 

5,50 10 000 Ft/m2 16 500 000 Ft 

B-3 200 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 800 000 Ft/km 160 000 Ft 

  C-1 70 Meglévő burkolat cseréje 2 16 000 Ft/m2 2 240 000 Ft 

C-2 140 Az útpálya szélesítése, a meglévő burkolat 
felújítása 

4,50 19 000 Ft/m2 11 970 000 Ft 

C-3 530 Meglévő úton vezetett nyomvonal - 800 000 Ft/km 424 000 Ft 

C-4 150   Kiépítendő lakóutcán vezetett nyomvonal 12 22 000 Ft/m2 39 600 000 Ft 

Összesen: 279 058 000 Ft 

3. táblázat Költségbecslés [nettó] 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK 
 

Változatok összehasonlítása 

  ∑ alap érték ∑ súlyozott érték 

A j. ág 

A-3; A-4; A-5; A-9 17 39 

A-7; A-8; A-5; A-9 18 37 
A-7; A-10 19 37 

A-12 24 49 
A-20; A-21; A-22 20 44 

A-16 25 52 
A-17 21 46 

B j. ág 
B-1; B-2 22 48 

B-4; B-5 és B-6 21 43 

4. táblázat Változatok összehasonlítása II. 

 

Teljes beruházási költség 

Szakasz száma 
Becsült költség 

[Ft] 
A j. ág 200 964 000 

B j. ág 23 860 000 

C j. ág 54 234 000 

Építési összköltség 279 058 000 

Járulékos költségek 

Projekt előkészítése, tervezés 7 000 000 

Közbeszerzési eljárások 1 000 000 

Ingatlan vásárlás 4 000 000 

Régészet 3 000 000 

Műszaki ellenőr 1 000 000 

Projektmenedzsment 2 000 000 

Tájékoztatás, nyilvánosság, biztosítás 1 500 000 

Szemléletformáló tevékenység 2 000 000 

Tartalék 5 000 000 

Nettó összköltség 305 558 000 
ÁFA (27%) 82 500 660 

Bruttó beruházási költség összesen: 388 058 660 

5. táblázat Javasolt változatok becsült összesített költsége [Ft] 

Az ”A”, illetve a ”B” j. ágakon több nyomvonalváltozatot vizsgáltunk. A költségek és a 
szakmai szempontok összesítését követően, a 4. sz. táblázatban kiemelt szakaszok 
megvalósítását javasoljuk. A költségek és a szakmai szempontok összesítéséből látható, hogy 
kis forgalmú útszakaszokon a forgalomtechnikai beavatkozásokkal kijelölt kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezése, a nagy forgalmú szakaszokon az elválasztott közlekedési módok a 
nyújtják a legkedvezőbb megoldást. Forgalombiztonsági szempontból a kerékpárosok 
irányhelyes vezetése ajánlott, emiatt a tervezési szakaszok döntő részében kerékpáros 



 MÉRNÖKIRODA KFT. - 45 - Műszaki leírás 
 

Szentendre, Bükkös-patak HÉV állomás közötti kerékpáros útvonal tanulmányterve 

nyom létesítését javasoljuk. A kerékpáros nyom mellett kerékpárút, illetve elválasztott 
gyalog- és kerékpárút építését javasoljuk. 
A javasolt kerékpárforgalmi létesítmények hossza 4.290 m- 
 
A megvalósulással összesen: 

• 1.265 m új kerékpárút létesül; 
• 470 m elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül; 

• 500 m egyirányú forgalmú utca megnyitása történik; 
• 1.775 m kisforgalmú utcában kijelölt kerékpáros nyomvonal kerül kijelölésre; 

• 530 m hosszon létesül árvízvédelmi töltésen vezetett nyomvonal; 
• 2.455 m kerékpáros nyom létesül; 

• 1.255 m útfelújítás, utca kiépítése történik; 
• 420 db kerékpártároló kerül elhelyezésre; 
• 1 db buszöböl átépítés, korszerűsítés szükséges 

• 1 db autóbuszváró átépítése szükséges 
 
A beruházás eredményeként a kerékpáros és közösségi közlekedési módok kerülnek előnybe, 
a közlekedés feltételei javulnak és a gépjárművel közlekedők számára is kedvezőbb 
feltételeket teremt. A hálózati elemek kapcsolatot teremtenek a Bükkös-patak, HÉV és 
VOLÁN állomás, a belváros, a nemzetközi kerékpáros hálózat elemeivel, illetve az oktatási, 
művelődési, igazgatási, sportlétesítményekkel (a munkahelyek és közszolgáltatásokat végző 
létesítmények elérhetősége is javul). A beruházás jelentősen erősíti a turisztikai és 
hivatásforgalmi célú kerékpározást, a módváltást.  
A beruházás hatásaként csökken a környezetterhelés (zajterhelés, levegőszennyezés). Ezen 
közlekedési mód fenntartható közlekedést és a közlekedésbiztonságot javítja, a beruházás 
költséghatékony, támogatható, illeszkedik az előzmény- és felsőbbrendű hálózati tervekhez. 

10. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 
A továbbiakban az alábbi intézkedések megtételét javasoljuk: 
 

• Terv ismertetése a település lakóinak, egyeztetés az érintettekkel, KHT véglegesítése 
(6 hónap) 

• Műszaki tervek elkészítése (engedélyezési és kiviteli terv), tulajdonviszonyok 
rendezése; (12 hónap) 

• Támogatási pályázat benyújtása, közbeszerzés lefolytatása; (18 hónap) 

• Kivitelező kiválasztása, kivitelezés. 
• Szemléletformáló tevékenység megvalósítása 

11. MELLÉKLETEK 

Tervegyeztetési jegyzőkönyv: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Tervegyeztetési jegyzőkönyv: BKV Zrt. 

Tervegyeztetési jegyzőkönyv: VOLANBUSZ Zrt. 
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