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1. ELŐZMÉNYEK 
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) megbízásából 
elkészítettük a 11. sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra 
kialakításának részletes vizsgálatát és a biztonsági audit jegyzőkönyvében foglalt módosítások 
forgalomtechnikai tervét. 
Az eredeti forgalomtechnikai tervdokumentáció 2016 áprilisában készült (Tervszám: 
855/2016.), melyet szintén Irodánk készített. Erre a tervre vonatkozóan megkértük a Magyar 
Közút NZrt. és Szentendre Város közútkezelői hozzájárulásait. A Magyar Közút PES-
2389/2/2016 iktatószámú, valamint az Önkormányzat 9-00297/2/2016 ügyiratszámú 
közútkezelői hozzájárulása egyaránt 2016 májusában került kiadásra. Az eredeti tervanyag 
több eleme nem felelt meg a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak, ezért a tervet 
felmentési kérelemmel benyújtottuk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz. A 
KKK az ügymenet lefolytatása során fedvénytervi módosításokat irányzott elő. A 
fedvénytervi dokumentációt 2016 augusztusában nyújtottuk be a KKK-hoz, amely alapján a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megadta a KIF/20830-1/2016-NFM iktatószámú Útügyi 
Műszaki Előírások alóli felmentését. Az egy, illetve két számjegyű főutakat érintő 
beavatkozások esetében közúti biztonsági audit készítése szükséges, melyet Szentendre Város 
megbízásából 2017 márciusában készített el Kurucz Tibor közúti biztonsági auditor. A 
tervezett forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítás előtt állnak, ezért az Önkormányzat 
egy végleges, a hozzájárulások, a fedvényterv és a biztonsági audit jelentés észrevételei 
szerint kialakított dokumentációt rendelt meg Irodánktól. 
Jelen tervdokumentáció a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulása, a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által előírt fedvénytervi módosítások, valamint 
az eredeti és a fedvénytervi tervanyagokhoz készített „Közúti biztonsági audit jelentés” 
alapján készült.  
 
2. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 

• Meglévő csomópontok átépítési terve, jelzőlámpás csomópont kialakítása a Dózsa 
György út-Liliom utca, a Dózsa György út-Telep utca és a Dunakanyar körút-Árpád 
utca csomópontokban (Generáltervező: SIGNALTERV Kft., tervező: VIA-COMP 
Mérnöki Iroda Kft., tervszám: 28/2015.) 

• Szentendre 11-es főút átkelési szakaszán zöldhullámmal kapcsolatos 
forgalomtechnikai terv (Tervező: SIGNALTERV Kft.) 

• Fénymérés a meglévő közvilágítási rendszer által biztosított fényerősségre 
vonatkozóan 5 csomópontban (Möller István u., Ady u. (a SPAR Szupermarketnél), 
Papszigeti u., Sellő u., Barackvirág u.). A fénymérést az ÉSZAK-BUDAI Tervező, 
Szerelő és Szolgáltató Zrt. megbízásából az SMHV Energetika Kft. végezte 
(Tervszám: T-16/082). 

• FORGALOMTECHNIKA: Szentendre, 11. sz. főút belterületi szakaszán a 
biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata, 
forgalomtechnikai terv kidolgozása (Tervező: TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT., 
Tervszám: 855/2016.) 

• KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS: Szentendre 11. sz. főút belterületi 
szakaszán kerékpáros nyom létesítése (Auditor: Kurucz Tibor okl. építőmérnök) 

 
3. KIINDULÁSI ADATOK 

• A geodéziai felmérést a KÖZMŰ-GEO Kft. (4060 Balmazújváros, Árpád u. 50.) 
készítette 2016 februárjában. A terveken megadott magasságok EOV rendszerben, 
Balti szintre vonatkoznak. A felmérési alappontok GPS-el kerültek meghatározásra.  
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• A kapcsolódó tervek vonatkozásában a 11-es utat érintő, 3 db új jelzőlámpás 
csomópont tervének digitális állományát 2016 februárjában bocsátották 
rendelkezésünkre. 

 
4. JELENLEGI ÁLLAPOT 

A tervezési terület Pest Megyében, Szentendre Város területén található, elhelyezkedését 
az F-1.1 jelű Áttekintő térkép mutatja be. 

A tervezési területet D-i oldali határa a 11. sz. főút-Kalászi út csomópont, É-i határa 
pedig Szentendre és Leányfalu települések közigazgatási határa. 

A tervezett beavatkozásokkal a 16+917 és a 23+756 km. szelvények között érintett 11. sz. 
Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút Szentendre belterületén halad keresztül. A 
belterületi átkelési szakasz neve Dózsa György út, Dunakanyar körút és Ady Endre út.  
A geodéziai felmérés tartalmazza az út menti kilométer táblákat, azonban ezek a táblák nem 
teljesen megfelelő helyen találhatóak. A főutat újraszelvényeztük a Magyar Közút NZrt. 
„Úthálózati térkép” című kiadványa alapján. A kiadvány tartalmazza a főutat keresztező 
vízfolyások feletti műtárgyak szelvényszámát. Az újraszelvényezés során ezeknek a 
műtárgyaknak a helyeit tekintettük fix pontnak (Dera-patak feletti műtárgy: 17+342; Bükkös-
patak feletti műtárgy: 20+234, Papszigeti út csatlakozásának környezetében található 
műtárgy: 22+340 és a Szalonka utcai útcsatlakozásnál található műtárgy: 22+998). Az új 
szelvényezés a műtárgyak közelében méteres pontosságúnak tekinthető. 

A 11. sz. másodrendű főút átlagos napi forgalma (ÁNF) nagynak mondható. A 
forgalmi adatok esetében a Magyar Közút NZrt. „Az országos közutak 2014. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” című kiadványát vettük alapul.  
 
A tervezési terület forgalomnagyság szempontjából a főút 3 homogén szakaszát érinti: 
• 5652 számlálóállomás: ÁNF = 40 151 J/nap; 41 495 E/nap (Kalászi út-Dobogókői út) 
• 4014 számlálóállomás: ÁNF = 35 245 J/nap; 35 917 E/nap (Dobogókői út-Sztaravodai út) 
• 1017 számlálóállomás: ÁNF = 15 051 J/nap; 15 427 E/nap (Sztaravodai út-Határcsárda) 

 
A nehézgépjármű forgalom részaránya 3,00-6,00 % között van. A kerékpározni D-i irányból 
egészen a Papszigeti utcáig tilos, ennek ellenére itt is észlelhető minimális kerékpáros 
forgalom. Részarányuk a nem tiltott szakaszon 0,5% feletti. A forgalomnagyságokra 
vonatkozó adatokat az F-2.1 – F-2.13 j. Forgalomtechnikai helyszínrajzok tartalmazzák. 

A főút folyópályán 2×2 forgalmi sávos a Kalászi úti és az Ady Endre utcai 
csomópontok között. Az Ady Endre utcától a tervezési terület végéig a folyópálya szakasz 
2×1 sávos. A 11-es út tervezési osztályba sorolását tekintve belterületi II. rendű főút. 
Tervezési osztályának jele: B.IV., hálózati funkciója: b, környezeti körülménye: C. A főút 
belterületi átkelési szakaszán a megengedett sebesség 50 km/h. A Szentlászlói utcai 
csomópontnál az Esztergom felöl érkezők részére 40 km/h-ás sebességkorlátozás van 
érvényben. 

A főutat közösségi közlekedés is használja. A főúton helyközi autóbusz közlekedés 
van jelen, melyet a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltet. A tervezési területen több autóbusz 
megállóhely található (buszmegállópár a Liliom utcai (Szentendre, Papírgyár megállóhely), a 
Honvéd utcai (Szentendre, Egyetem megállóhely), a Római Sánc utcai (Szentendre, Római 
kőtár megállóhely) csomópontoknál, a Bükkös partnál (Szentendre, Bükkös patak 
megállóhely), a Szentlászlói úti (Szentendre, Izbégi elágazás megállóhely), az Egres úti 
(Szentendre, Pismány ABC megállóhely), az Ady Endre utcai (Szentendre, Danubius szálló 
megállóhely), a Papszigeti utcai (Szentendre, Papszigeti bejáróút megállóhely), a Sellő utcai 
(Szentendre, Horgony u. megállóhely), a Barackvirág utcai (Szentendre, Barackvirág u. 
megállóhely) és a Som utcai (Szentendre, szigetmonostori rév megállóhely) csomópontoknál). 



Szentendre, 11. sz. főút 6  MÉRNÖKIRODA Kft. 

 

 
 

A buszok buszöbölben, vagy a forgalmi sávban állnak meg. A forgalmi sávban történő 
megállás nagyrészt a főút 2×1 forgalmi sávos szakaszán jellemző. 

A 11-es út mentén a Kalászi út és az Ipar utca között nincs kiemelt szegély, míg azt 
követőn szinte végig a tervezési területen kétoldali kiemelt szegély van. A burkolat állapota 
nagyrészt megfelelő, néhol lokális felületi hibák találhatóak. Néhol (főleg aknafedlapok és 
víznyelőrácsok környezetében) nagyobb felületű burkolati hibák is észlelhetőek. Több helyen 
kereszt- és hosszirányú repedések vannak a burkolat felületén. A burkolat (főleg a kiemelt 
szegély mellett) néhány helyen nyomvályús. A meglévő burkolati hibákat az E-1.-E-13. j. 
Előkészítő munkák helyszínrajzai mutatják be. A hibák a geodéziai állomány készítése során 
felmérésre kerültek, valamint 2016 márciusában helyszínelést végeztünk, ahol a hibákat 
szintén megvizsgáltuk. 

A meglévő forgalmi sávok szélessége többségében 3,25-3,50 m körüli a 2×2 forgalmi 
sávos szakaszon, azt követően egészen Leányfaluig 4,50 m körüli. A 2×2 forgalmi sávos 
szakaszon a teljes, kiemelt szegélyek közötti burkolatszélesség 14,00 m körüli (jellemzően 
annál nagyobb, néhány helyszínen viszont annál kisebb). Csomóponti környezetben nagy 
felületű forgalom elől elzárt területek vannak, melyek lerövidítik a csomópontokban a 
mellékirányba kanyarodó járművek részére rendelkezésre álló felállási szakasz hosszát. Több 
csomópontnál kiemelt szegélyes elválasztó sziget található. Ezen csomópontok a Dobogókői 
úti, az Ipar utcai, a Liliom utcai, a Möller István utcai, a Telep utcai, az Árpád utcai, a Bükkös 
parti és az Eper utcai, valamint a tervezési terület É-i oldalát Leányfalunál szintén egy ilyen 
csomópont határolja. Az elválasztó szigetek mentén a rendelkezésre álló félpálya szélesség 
beszűkül. A szélesség az Ipar utcai szigetnél csak a főút Visegrád felé menő forgalmi 
sávjainak oldalán, a Liliom utcainál, a Möller István utcainál, a Telep utcainál, az Árpád 
utcainál, a Bükkös partinál és az Eper utcainál a Visegrád és a Budapest felé menő sávok 
oldalán egyaránt beszűkül. A szigetek mentén a félpálya szélessége minimálisan 6,00 m.  

A 11-es út azonos irányú forgalmi sávjai 2,00/4,00 m osztású, fehér színű 
terelővonallal vannak elválasztva. A Visegrád és Budapest felé haladó, ellentétes irányú 
forgalmi sávok között folyópályán szinte végig záróvonal van a 2×2 forgalmi sávos 
szakaszon. A 2×1 sávos részen nincs záróvonal, itt terelővonal van felfestve az út 
tengelyében. A meglévő felfestések állapota erősen leromlott, néhol szinte teljesen lekopott 
(újrafestésük időszerű lenne). 

A 11. sz. főút folyópályán tetőszelvényes kialakítású, ívekben egyoldali esésű 
túlemeléssel. A főútra hulló csapadékvíz a főút menti, kétoldali kiemelt szegély mellett gyűlik 
össze. A vizet az út hosszesése vezeti meg a szegélyek mentén és így a víz a szegélyek mellett 
létesített víznyelőkbe jut. A víznyelők egyenes folyópálya szakaszon, illetve csomóponti 
környezetben az út mindkét oldalán megtalálhatóak. Ívekben víznyelők értelemszerűen csak 
az ív belső oldalán helyezkednek el.  A szomszédos víznyelők közötti távolság meglehetősen 
változó. Homogén szakaszokon távolságuk 20-50 m közötti. A főút mellett egyéb felszíni 
vízelvezető rendszer nem található, így a főúttal párhuzamos járdák, kerékpárutak és 
zöldsávok felületére hulló víz nagyrészt szintén az útfelületre folyik. A 11-es út alatt a 
szennyvízhálózat csatornaszakaszai húzódnak, melyek iránytörő, tisztító aknái az útburkolat 
felületébe esnek. A település gázhálózatának nyomvonalai is a 11-es út környezetében 
vannak, emiatt több gázelzáró szerelvény is a burkolatba esik. A meglévő, a kiemelt szegély 
menti 1,50 m széles sávba eső víznyelőket, gázelzárókat, aknafedlapokat az E-1.-E-13. jelű 
Előkészítő munkák helyszínrajza I.-XIII. rajzi mellékleteken ábrázoltuk és jelöltük. 
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A tervezési területen található további országos közutak, melyek csatlakoznak a 11. sz. 
főúthoz: 

• 1108. sz. Szentendre-Üröm összekötő út (Kalászi út) 
• 1112. sz. Szentendre-Pomáz összekötő út (Dobogókői út) 
• 1116. sz. Szentendre-Visegrád összekötő út (Szentlászlói út) 
• 11112. sz. Szentendre-Paprét bekötő út (Sztaravodai út) 
• 11308. sz. Szentendre-Szigetmonostori révhez vezető út 
 

A 11. sz. főút mentén bizonyos szakaszokon meglévő kerékpárforgalmi nyomvonal 
üzemel. A tervezési terület D-i oldalán önálló, kétirányú kerékpárút található a főút baloldalán 
az OMV töltőállomásig. Azt követően a kerékpárosok egy főúttal párhuzamos szervizúton 
haladnak a Dobogókői útig, melyet a szervizút keresztez. Így érik el a kerékpárosok a Dera-
patakot, ahol a főutat a Dera-patak feletti műtárgy alatt keresztezik. A szintkülönbség 
leküzdése jelenleg egy beton lépcsőn keresztül oldható meg. Ezt követően a kerékpárforgalmi 
nyomvonal a főút szelvényezés szerinti jobboldalán halad tovább a főúttal párhuzamos 
szervizúton egészen az Ipar utcáig. Az Ipar utcától kezdve kerékpárút, elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárút és elválasztott gyalog- és kerékpárút szakaszok követik egymást a 
Telep utcai útcsatlakozásig, ahonnan a kerékpárosok a Telep utca aszfalt burkolatán tudnak 
továbbhaladni. Az Ipar utcánál, a Dera-patak Dunába torkollása mentén húzódik az 
EuroVelo6 kerékpárforgalmi nyomvonal (OTrt. 1.A Felső-Duna mente kerékpárút), amely a 
Dunával párhuzamosan húzódik Budapest, illetve Visegrád irányába. Az EuroVelo 
nyomvonal a 11-es úttal párhuzamos kerékpárforgalmi nyomvonaltól is elérhető a Telep utca-
Pannónia utca-Duna korzó útvonalon. Az EuroVelo nyomvonal az Ady Endre utca és a 
Papszigeti utca között egy rövid szakaszon párhuzamosan halad a 11-es úttal annak 
jobboldalán. A 11. sz. főúton a kerékpározás jelenleg tilos a tervezési terület D-i határától a 
Papszigeti utcáig. A 11-es utat keresztezi a Mária utcától induló és a Dunáig tartó nyomvonal 
a Bükkös-patak mellett, amely csatlakozik a Duna menti EuroVelo nyomvonalhoz. 

 
5. TERVEZETT VÉGLEGES FORGALOMTECHNIKA 
A tervezett kialakítás hálózati rendszerét az F-1.2 jelű Átnézeti helyszínrajz mutatja be.  

5.1. A tervezés szempontjai, alapelvei 
• Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 3. § (1)  értelmében: „A közúti 

közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy - meghatározott 
feltételek teljesítése esetén - járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszabály 
gyalogosok és járművek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy 
kizárhatja.”   

• A 11-es úttal párhuzamos, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények kapacitása nem 
elegendő, néhol csak a gyalogosokkal közös felületen lehetséges a kerékpározás. 
Emellett a Telep utca és az Ady Endre utca között a 11-es út mentén semmilyen 
kerékpárforgalmi létesítmény nem áll rendelkezésre, így Szentendre 11-es út menti 
szolgáltató létesítményei, intézményei kerékpárral nem érhetők el. Ezért fontos cél a 
nagy tapasztalattal rendelkező, hivatásforgalmi célú kerékpáros forgalom igényeinek 
kielégítése, amely a 11. sz. főút kerékpározhatóságának megteremtésével elérhető 
válik. 

• A 11. sz. főúton a biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtését olyan 
beavatkozásokkal kell elérni, hogy azok ne legyenek építési engedély kötelesek. Ezen 
alapelv miatt első ütemben csak forgalomtechnikai beavatkozásokat és olyan építési 
beavatkozásokat terveztünk, amelyek nem építési engedélyköteles tevékenységek. 
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• A biztonságos kerékpáros közlekedés kialakításának alapelve, hogy folyópályán a 
záróvonal jelenlegi helyen tartásával, a forgalmi sávok újraosztásával széles forgalmi 
sávot hozunk létre a külső forgalmi sávban, minimálisan 4,25 m (forgalmi sáv + 
kiemelt szegély melletti biztonsági sáv) szélességben. Ezáltal a belső sáv szélessége 
2,75 m lesz. Csomópontokban a belső, balra kanyarodó sávokban 3,00 m-es forgalmi 
sávszélességet biztosítunk. A 11. sz. főút vonalvezetésében néhány kissugarú ív is 
található. Ezért ezekben az ívekben a belső sávok esetében törekedtünk a 2,75 m-nél 
nagyobb forgalmi sávszélesség (lehetőleg 3,00 m) biztosítására, amennyire a 
lehetőségek lehetővé teszik. 

• A 4,25 m-es, széles forgalmi sáv a gépjárművek 50 km/h-ás, engedélyezett sebessége 
esetén alkalmazható abban az esetben, ha a széles forgalmi sávban tehergépjármű- és 
autóbusz-forgalom van. A 11-es út mentén autóbusz-megállóhelyek vannak, az 
autóbuszok ezért általában a külső sávban haladnak. 

• A forgalmi sávok újraosztásával tervezett forgalmi átszervezés az érvényben lévő 
Útügyi Műszaki Előírások betartásával nem lehetséges a 11. sz. főút meglévő 
geometriai kötöttségei miatt. 

• Középső elválasztó szigetes csomópontoknál a szükséges szélesség nem áll 
rendelkezésre, itt a külső forgalmi sáv 3,00 m lesz. A járművek szűkületbe történő 
bevezetésére forgalom elől elzárt területet festünk fel azon a szakaszon, ahol a 4,25 m-
es keresztmetszeti szélesség nem áll rendelkezésre. A forgalom elől elzárt terület 30 m 
sugarú ellenívekkel kezdődik, annak kezdete előtt 10 m hosszú záróvonalat festünk 
fel. Ez az elrendezés a középszigetek miatt kihelyezett „Útszűkület” jelzőtábláktól 
indul. A tervezett „szűkítő” sáv miatt a forgalom elől elzárt terület kezdete előtt 50 m-
rel „Kerékpárosok” és „Útszűkület (balról)” jelzőtáblákat helyeztünk ki. A táblák 
vonalában „Útszűkület (balról)” burkolati jelet is terveztünk a külső forgalmi sávban. 
Az érintett középső elválasztó szigetes csomópontokban a külső sáv menti és az 
elválasztó szigetet körülvevő kiemelt szegélyt fekete-fehér „Veszélyes kiemelt 
szegély” felfestéssel kell ellátni figyelemfelkeltés céljából. 

• A 11-es úthoz csatlakozó országos közutakon, valamint egyéb forgalmasabb utakon 
„Egyéb veszély”, „Forgalmi rend változás” és „Kerékpárosok veszélyt jelző táblákat 
kell kihelyezni a 11-es úthoz történő csatlakozás előtt 50 m-rel. 

• A meglévő forgalom elől elzárt területek nagyságát minimalizálni kell. Balra 
kanyarodó sávok esetében a teljes megszüntetés javasolt, ezáltal a felállási szakasz 
hossza növelhető, melyre a legtöbb balra kanyarodó sáv esetében szükség van. 

• Azokon a szakaszokon, ahol a főút mentén meglévő kerékpárforgalmi létesítmény 
található, ott kerékpáros nyom burkolati jeleket festünk fel a főút felületére 
folyópályán 30 m-es osztással. Ezáltal lehetővé tettük, hogy a kerékpáros 
választhasson a rendelkezésre álló lehetőségek közül. A tapasztalt kerékpárosok 
választhatják a 11-es út felületén történő kerékpározást, míg a családdal, gyerekekkel 
közlekedők a meglévő kerékpáros infrastruktúrát használhatják. 

• A 11. sz. főúton 3, jelenleg nem jelzőlámpás csomópont (Dózsa György út – Liliom 
utca, Dózsa György út – Telep utca, Dunakanyar körút – Árpád utca) átépítésre kerül. 
Az átépítés gyalogos-átkelőhelyek áthelyezésével, elválasztó szigetek építésével és 
jelzőlámpák telepítésével jár. Az általunk tervezett forgalomtechnikai beavatkozások 
tervezésekor a kérdéses csomópontokban tervezett kialakítást meglévőnek tekintettük 
és a tervezést már az új elrendezések figyelembe vételével végeztük el. A 3 csomópont 
környezetére azonban módosított elrendezéseket is készítettünk, amelyek a most 
meglévő állapotot veszik alapul. Amennyiben a csomóponti átépítési munkák jelen 
forgalomtechnikai beruházás megkezdéséig nem valósulnának meg, úgy ezeket a rajzi 
munkarészeket kell a kivitelezés során figyelembe venni. 
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5.2. A tervezett forgalomtechnikai kialakítás bemutatása 
A tervezett kialakítást az F-2.1-F-2.13 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz I.-XIII. rajzi 
mellékletek mutatják be M=1:500 méretarányban. 
 
5.2.1. Tervezett felfestések 

A tervezett forgalomtechnikai beavatkozások a Kalászi úttól kezdődnek. A 11-es úttal 
párhuzamosan meglévő kerékpárút található a főút baloldalán, amely átvezetésre kerül a 
Kalászi úton az OMV töltőállomás mögött. A tervezett kialakítás szerint az átvezetéstől a 
kerékpárosok a Kalászi úton érik el a 11-es utat.  

5.2.1.1 Általonos irányelvek a felfestések tervezésénél 

• Az I. és II. típusú kerékpáros nyom burkolati jelek víznyelőrácsokra, aknafedlapokra 
nem kerülhetnek felfestésre, csak az aszfalt útburkolat felületére. 

• Ha a fix kiosztásban (folyópályán 30 m; járműosztályozóban, szűkületben 10 m) a 
kerékpáros nyomok mégis a közbenső aknák vagy víznyelők felületére esnének, akkor 
azok előtt vagy után kell a nyomokat felfesteni. Ezeket a helyszíneket a 
forgalomtechnikai helyszínrajzok jelölik. A jeleket a kiemelt szegélytől 0,25 méterre 
kell elhelyezni. 

• Járműosztályozóban az első kerékpáros nyom burkolati jelet 0,50 m-rel a helyzetjelző 
vonal mögött kell felfesteni. A 10 m-es, sűrített kiosztás ettől a jeltől kezdődik. 

• A járműosztályozókban található irányjelző nyilakat át kell festeni az új sávkiosztás 
figyelembe vételével oly módon, hogy a belső, 2,75 m széles sávban a nyíl 
sávközépbe kerüljön. A külső, széles forgalmi sáv esetében a 4,25 m-es sávon belül 
3,00 m a gépjármű forgalom, míg a kiemelt szegély melletti 1,25 m a kerékpárosok 
részére áll rendelkezésre. Az irányjelző nyilakat a gépjármű forgalom részére bocsátott 
szélesség felébe kell felfesteni (4,25 m-es szélesség esetében ez a belső és a külső 
sávokat elválasztó terelővonaltól mért 1,50 m-es távolság). Amennyiben a külső 
forgalmi sáv a biztonsági sávval együtt szélesebb, mint a 4,25 m, akkor is a 
terelővonaltól 1,50 m-re kell felfesteni az irányjelző nyilat. Ha a szélesség 4,25 m-nél 
kisebb, akkor a terelővonal és az 1,25 m széles kerékpáros felület közötti távolság 
felébe kell a nyilakat festeni. 

• A 11. sz. főút tengelyében található záróvonalat igyekeztünk a meglévő helyén hagyni 
és az forgalmi sávok újraosztását ahhoz igazítani. A meglévő, megmaradó záróvonal 
esetében újrafestést irányoztunk elő. 

• A 11. sz. főút meglévő „Helyzetjelző vonal” és „Gyalogos-átkelőhely” felfestései az 
eredeti helyükön maradnak. Ezeket a burkolati jeleket újra kell festeni. 

• A 11-es úthoz csatlakozó, mellékirányú önkormányzati utak esetében a csatlakozás 
környezetében a meglévő burkolati jeleket (STOP, gyalogos-átkelőhely, kerékpáros 
átvezetés stb.) fel kell újítani. A meglévő felfestések felújításának határát az egyes 
forgalomtechnikai helyszínrajzokon piros színű határoló vonallal jelöltük. 

• A kiemelt szegélyes elválasztó szigeteknél tervezett elrendezésben a forgalom elől 
elzárt területtel kialakított „szűkítő” sáv előtt 50 m-rel, a tervezett „Útszűkület” 
veszélyt jelző tábláknál a tábla torzított képét fel kell festeni a széles forgalmi sávba, 
mivel ez a sáv általánosságban 4,25 m-ről 3,00 m-re csökken. A belső sávok 2,75 m-
ről 3,00 m szélességre növekednek, ezért itt a burkolati jelre nincs szükség. 

5.2.1.2 Előzetes vizsgálat a kerékpárosok balra kanyarodásának témájában 
A főúti kerékpáros járműmozgások közül a csomóponti balra kanyarodás biztosítása 
különösen kritikus. Erre vonatkozóan a gyakorlatban több példa áll rendelkezésre. A tervezés 
során felmerült előretolt kerékpáros felálló hely kialakítása azon csomópontokban, ahol a 
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kerékpáros forgalom részére a balra kanyarodás biztosítása igényként jelentkezhet. A 
megoldás több szempontból sem ideális: 

• Előretolt kerékpáros felálló hely esetén az ürítési időt minden jelzőlámpás csomópont 
esetében újra kell számolni, amelynek változása jelentősen befolyásolhatja a 
jelzőlámpa programot. Jelenleg zajlik a jelzőlámpák összehangolása a főirányban 
történő zöldhullám biztosítására vonatkozóan. A projekt megvalósulásának időpontja 
pontosan nem becsülhető, előfordulhat, hogy arra csak a jelen forgalomtechnikai terv 
magvalósulása után kerül majd sor. Az ürítési idő változását így a jelenlegi és a távlati 
jelzőlámpa program esetében is meg kellene határozni. 

• A kerékpárosokat az útpályába épített hurokdetektor nem érzékeli, ezért a kerékpáros 
forgalom önmagában nem fog szabad jelzést kapni, csak akkor, ha az azonos fázisban 
közlekedő gépjármű forgalom is megjelenik. 

• A jelzőlámpás csomópontokban problémát jelent, hogy több esetben az egyenes irányú 
forgalmi sávok eltérő fázisban vannak, mint a balra kanyarodó sáv, így a kerékpárosok 
széles forgalmi sávból a balra kanyarodó sáv elé történő eljutása az előretolt felálló 
hely területén belül nem biztosítható, illetve nagyon balesetveszélyes. 

• A kerékpáros felálló hely azonos fázisban történő mozgások esetén is problémát 
jelenthet akkor, ha a kerékpáros éppen a tilosról a szabad jelzésre történő váltás 
közben ér az előretolt felálló hely területére. 

 
A fentiek miatt az előretolt kerékpáros felálló hely alkalmazása a főúti forgalmi sávok 
előtt elvetendő, helyette a kerékpáros a járműosztályozón belül soroljon a balra kanyarodó 
sávba és a balra kanyarodó mozgását ebből a sávból hajtsa végre, ha a jelzőlámpa szabad 
jelzést ad. Emellett ahol lehetséges az indirekt balra kanyarodás lehetőségét megadtuk. 
Indirekt balra kanyarodás biztosítására a Szentlászlói úti, a Sztaravodai úti és az Egres úti 
csomópontokban van lehetőség. 

5.2.1.3 A tervezett kialakítás részletes ismertetése 
A Kalászi úti csomópont és a Dobogókői úti csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.1 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz I. mutatja be. 
A 11. sz. főút-Kalászi út csomóponttól új terelővonalat festünk fel. A Kalászi úti és az Ipar 
utcai csomópontok között a 11-es út mentén kétoldali kiemelt szegély nincs, ezért kétoldali, 
külső széles forgalmi sáv esetében minimálisan 4,00 m forgalmi sávszélesség elegendő (a 
biztonsági sáv szélessége ez esetben 0,00 m). Ez, illetve a nagyobb burkolatszélesség ezen a 
szakaszon lehetővé teszi, hogy a belső forgalmi sávok szélessége 3,25 m legyen. A 2,75 m-es 
belső sávszélesség az Ipar utcától kezdődik folyópálya szakaszon. A Visegrád felé haladó 
oldalon, a Dobogókői út irányába a meglévő, balra kanyarodó forgalmi sávban a jelenlegi 
forgalom elöl elzárt terület hosszát visszavettük egészen a Kalászi úti csomópontig, így 
jelentősen megnöveltük a Dobogókő felé irányuló balra kanyarodó sáv hosszát. A balra 
kanyarodó sáv szélessége jelenleg 3,50 m, ezt az új kiosztásban is megtartjuk. A Budapest 
felé haladó oldalon a Dobogókői úti csomópontban egy becsatlakozó sáv található, ennek 
hosszát a forgalom elől elzárt terület átfestésével megnöveljük a benzinkút irányába. Mivel 
ezen a szakaszon a főút mellett kerékpárforgalmi nyomvonal található (amely egészen a Telep 
utcai csomópontig tart), ezért a tervezett széles forgalmi sávban II. típusú kerékpáros nyom 
burkolati jeleket festünk fel. A jelek felfestése folyópályán 30 m-enként történik, míg 
csomóponti környezetben sűrített, 10 m-es osztásban. Sűrített kiosztás van a Kalászi úti 
csomópontban a 11. sz. főútról jobbra kiváló sávban, a Dobogókői úti csomópontban a 
Dobogókői út felöl becsatlakozó sáv mellett, valamint a Visegrád felé haladók esetében a 
járműosztályozóban. A Dobogókői úti csomópontban a Dobogókői út felöl a 11-esre 
kanyarodó két balos sávnál I. típusú kerékpáros nyom burkolati jeleket kell felfesteni. 
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A Dobogókői úti csomópont és az Ipar utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.1 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz I. mutatja be. 
A forgalmi sávok új kiosztása az előző szakasznál ismertetett elrendezéssel megegyező. A 
kerékpáros nyom burkolati jeleket a Dobogókői út felé kiváló sáv mellett és az Ipar utcai 
csomópont járműosztályozójában 10 m-es, sűrített kiosztással festjük fel. Az Ipar utcához 
csatlakozik a meglévő szervizút, amely jelenleg kerékpárforgalmi nyomvonalként is 
funkcionál. A szervizútról érkező kerékpárosokat a 11-es útra vezetjük. A kerékpárosok 
keresztezik az Ipar utca forgalmát, ezért itt I. típusú kerékpáros nyom burkolati jelekre van 
szükség. A kerékpárosok az Ipar utcai felől a jobbos forgalmi sávba besorolva tudnak a 11-es 
útra hajtani. A Visegrád felől érkező kerékpárosok az Ipar utca felé a balra kanyarodó sávba 
történő besorolással tudnak elkanyarodni. 
 
Az Ipar utcai csomópont és a Liliom utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.1 és az F-2.2 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajzok mutatják 
be. Ezen a szakaszon a főút mentén kétoldali kiemelt szegély van, ezért a külső, széles 
forgalmi sáv szélessége minimálisan 4,25 m kell, hogy legyen. A belső sávok 2,75 m 
szélességűek folyópályán. A terelővonalakat ennek megfelelően kell újraosztani. A főút 
jobboldalán meglévő kerékpáros létesítmények húzódnak, ezért folyópályán kerékpáros nyom 
jelek szükségesek 30 m-enként. Az Ipar utcai csomóponthoz kapcsolódóan az autókereskedés 
előtt egy kiemelt szegélyes elválasztó sziget épült. A sziget jobboldalán a rendelkezésre álló 
szélesség nem elegendő, ezért a Visegrád felé tartó forgalmi sávokat záróvonallal választottuk 
el, a kiemelt szegélyekre fekete-fehér sávos festést terveztünk és a sziget mentén a kerékpáros 
nyom kiosztása sűrített. Emellett sűrített a kiosztás Liliom utcai csomóponti környezetben. A 
Liliom utca felöl I. típusú kerékpáros nyom jeleket kell festeni. A csomópont távlatban átépül, 
az átépítés eredményeként a meglévő gyalogos-átkelőhely áthelyezésre kerül a csomópont D-i 
oldaláról az É-i oldalra és elválasztó szigetes védelmet kap. A sziget mentén a rendelkezésre 
álló félpálya szélesség 6,00-6,00 m. A szűkület miatt a külső forgalmi sávban forgalom elől 
elzárt területtel kialakított bevezető „szűkítő” sávot alkalmaztunk, ezáltal a sáv 4,25 m-ről 
3,00 m-re szűkül. A „szűkítő” sáv kezdete előtt 10-10 m hosszú záróvonalat festettünk fel. A 
szigetet elhagyva záróvonalat alakítottunk ki a 2-2 forgalmi sáv között egészen addig, amíg a 
szélső sáv el nem éri a 4,25 m-t. A szűkületi szakaszon a kiemelt szegélyeket „Veszélyes 
kiemelt szegélyű” burkolati jellel látjuk el. A szűkületi szakaszon a kerékpáros nyomokat 
besűrítettük. A csomópont jelenlegi elrendezésében a gyalogos-átkelőhely és a sziget a 
csomópont D-i oldalán található, az útpálya szélessége jelenleg is beszűkül. A burkolati jelek 
elhelyezkedését és kiosztását a jelenlegi állapotra is megterveztük, melyet az F-2.2/M jelű 
Módosított forgalomtechnikai helyszínrajz II. ábrázol. 
 
A Liliom utcai csomópont és a Stromfeld Aurél utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.2 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz II. mutatja be. 
A forgalmi sávok kiosztása megegyezik az előző szakaszéval. A LUKOIL töltőállomás felé a 
főút jobboldalán egy jobbra kiváló, míg Visegrád felöl egy balra bekanyarodó sáv található. A 
jobbra kiváló sáv jelenlegi szélessége nem változik. A balra bekanyarodóé az újraosztás miatt 
2,75 m lesz. A rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé, hogy a benzinkút felé 
kanyarodóknak nagyobb sávszélességet biztosítsunk. A jobbra kiváló sáv mellett a kerékpáros 
nyomokat egymást követő 10 m-es távolsággal besűrítettük. A főút baloldalán, a 
folyópályában az osztás 30 m-enkénti. A benzinkút kijáratánál és a Stromfeld utca 
csatlakozásánál I. típusú kerékpáros nyom kerül a burkolatra. 
 
A Stromfeld Aurél utcai csomópont és a Honvéd utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.2 és az F-2.3 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajzok 
ábrázolják.  A két csomópont között található a Lidl áruház bejárata. Emiatt ezen a szakaszon 
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Visegrád felöl külön balra kanyarodó sáv van, melynek szélessége az újrafestés után 3,00 m 
lesz. A kétoldali széles forgalmi sáv szélessége minimum 4,25 m, a Visegrád felé haladó 
belső sávé pedig 2,75 m. A bejártnál található járműosztályozókban sűrített osztásban festjük 
fel a kerékpáros nyomokat. A LUKOIL töltőállomás kijáratánál, a Lidl áruház be- és 
kijáratánál, valamit a Honvéd utca csomópontjában I. típusú kerékpáros nyom burkolati jelek 
alkalmazása szükséges. 
 
A Honvéd utcai csomópont és a Möller István utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.3 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz III. mutatja. 
A forgalmi sávok a minimálisan szükséges szélességhez közeliek ezen a szakaszon (2,75 m 
belső, valamivel több, mint 4,25 m külső). A főút baloldalán a kerékpáros nyomok 30 m-es, 
míg a jobboldalon a Möller István utcai csomópont kiemelt szegélyes elválasztó szigete miatt 
10 m. Az elválasztó sziget mentén az útpálya szélessége beszűkül, a forgalmi+ biztonsági sáv 
együttes szélessége 3,00 m lesz. A szűkületi szakaszon a kialakítás megegyezik a Liliom utcai 
csomópontnál leírtakkal. A külső forgalmi sávokban forgalom elől elzárt területeket 
alakítottunk ki, a sáv 4,25 m-ről 3,00 m-re történő leszűkítésére. A „szűkítő” sáv kezdete előtt 
10-10 m hosszú záróvonalat terveztünk. A szigetet elhagyva záróvonalat alakítottunk ki a 2-2 
forgalmi sáv között egészen addig, amíg a szélső sáv el nem éri a minimális 4,25 m-t. A 
szűkületi szakaszon a kiemelt szegélyeket „Veszélyes kiemelt szegélyű” burkolati jellel láttuk 
el, valamint a kerékpáros nyomokat besűrítettük. A Möller István utca csatlakozásánál I. 
típusú nyomokat festünk fel.  
 
A Möller István utcai csomópont és a Telep utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.3 és az F-2.4 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajzok 
ábrázolják. A tervezett forgalmi sávok szélessége szintén a minimumhoz közeli (2,75 m belső, 
4,25 vagy annál kismértékben nagyobb külső sáv). A II. típusú kerékpáros nyomok 
folyópályán 30 m-enkénti osztásúak, ezt csak a csatlakozó utcák szakítják meg. A Levendula 
és a Rózsa utca, valamint a Rózsa köz csatlakozásánál I. típusú kerékpáros nyom jeleket kell 
felfesteni. A Möller István utcai csomópont É-i oldalán, valamint a Rózsa utcai csomópont É-i 
és D-i oldali járműosztályozóban sűrített jelkiosztást terveztünk. A Telep utcai csomópont 
jelzőlámpás csomóponttá alakul át oly módon, hogy a meglévő, gyalogos-átkelőhely a helyén 
marad, a meglévő elválasztó szigeteket összekötik, ezáltal megtiltva a Telep utcából történő 
balra kanyarodást. Az elválasztó sziget mentén a forgalmi és a kiemelt szegély melletti 
biztonsági sáv együttes szélessége 3,00 m lesz. Az útpálya beszűkülése miatt a Liliom és a 
Möller István utcai csomópontoknál leírt kialakítást terveztük. A 11. sz. főút jobboldalán 
található, meglévő kerékpárforgalmi nyomvonal véget ér és a Telep utcán folytatódik a Duna 
Korzó irányába. A Telep utcai csatlakozásnál I. típusú nyomot kell festeni. Mivel a 
kerékpárosok a Telep utca felé is továbbhaladhatnak, ezért a csomópont előtt II. típusú nyom 
helyett kerékpáros piktogramokat kell felfesteni egyenesen és jobbra mutató irányjelző nyíllal. 
A csomópontban jelenleg a Telep utcáról történő balra kanyarodás megengedett. Amennyiben 
a tervezett fejlesztés nem valósulna meg, úgy a F-2.4/M jelű Módosított forgalomtechnikai 
helyszínrajz IV. által bemutatott módon kell a felfestéseket kialakítani. 
 
A Telep utcai csomópont és a 11-es út-Duna Korzó csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.4 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz IV. mutatja be. A Telep 
utcai csomópont után a 11. sz. főúttal párhuzamos, önálló kerékpáros létesítmény nincs. A 
forgalmi sávok újraosztásának alapelve a Dobogókői út és a Telep utca közötti szakaszéval 
megegyező. A belső sávokat 2,75 m-es szélességre csökkentjük, míg a külső sávokban széles 
forgalmi sávokat hozunk létre 4,25 m-es szélességgel. Mivel önálló kerékpárforgalmi 
létesítmény nincs, ezért kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése sem indokolt. Folyópályán 
ezért II. típusú kerékpáros nyom burkolati jeleket nem festünk fel. A főút baloldalán a 
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szükséges szélesség rendelkezésre áll, viszont a jobboldalon a szélesség elmarad attól. Az 
érintett Telep utca és a Duna Korzó közötti folyópálya szakaszon a kerékpáros és a gépjármű 
forgalom nem kerül konfliktusba, ezért ebben a külső forgalmi sávban II. típusú kerékpáros 
nyom burkolati jeleket nem terveztünk. A Duna Korzó csomópontjának D-i oldalán egy 
jobbra kiváló sáv található a Duna Korzó felé. A forgalmi sáv szélessége változatlan marad. A 
sáv mellett marad a 10 m-enkénti kiosztás egészen a helyzetjelző vonalig. A főút jobboldalán 
a 11-eshez csatlakozó forgalmas bejárók előtt (antik Centrum, Járási Hivatal, 
Rendőrkapitányság, Keleti áruház) I. típusú nyom festendő. Baloldalon a csatlakozó utaknál 
szintén. A 11-es út-Duna Korzó csomópont D-i oldalán a meglévő szélesség lehetővé teszi, 
hogy a csomóponti környezetben a belső, egyenes irányú forgalmi sávok szélessége 3,00 m 
legyen. Ez a meglévő forgalom elöl elzárt terület csökkentésével érhető el.  
 
A 11-es út-Duna Korzó csomópont és az Állomás tér közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.4 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz IV. mutatja be. Mindkét 
csomópontban külön balra kanyarodó sáv található, az ezekhez kapcsolódó forgalom elöl 
elzárt területet megszüntetjük. A Duna korzó É-i oldalán a balra kanyarodó sávnak 2,80 m, 
míg az Állomás téri csomópont D-i oldalán a balos sávnak 3,00 m szélesség biztosítható. Az 
Állomás tér felé bekanyarodó autóbuszok miatt a 3,00 m szélesség biztosítása mindenképpen 
szükséges, amit a jelenlegi keresztmetszet lehetővé is tesz. A csomópontokhoz kapcsolódó 
járműosztályozókban sűrített osztással II. típusú nyomokat festünk fel, folyópályán 
kerékpáros nyom jelre nincs szükség. A Duna Korzó és az Állomás tér 11-es úthoz történő 
csatlakozásánál I. típusú nyomok szükségesek a csomóponti átvezetésben. Az Állomás tér 
felöl a mellékirányban a STOP táblák vonalában jelenleg nincs helyzetjelző vonal felfestve, 
ezért azt pótolni kell. 
 
Az Állomás tér és a Vasúti villasor közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.5 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz V. mutatja be. A főút 
baloldalán, az Állomás tér felé egy jobbra kanyarodó sáv található, melynek szélessége 
változatlan marad. A sáv mentén sűrített kiosztásban kell a nyomokat festeni. Az új 
elrendezésben a Vasúti villasor felé forduló balos sáv szélessége 3,00 m lesz. Ennek a sávnak 
a hosszát jelentősen megnöveltük a forgalom elől elzárt terület lerövidítésével. A Vasúti 
villasor járműosztályozójában szintén sűrített a nyomkiosztás. A Vasúti villasor 
csomópontjába I. típusú kerékpáros nyom jeleket kell festeni az átvezetésben. 
 
A Vasúti villasor és az Attila utcai csomópont (Római Sánc köz) közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.5 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz V. mutatja be. A sávok 
szélessége az alapelv szerinti minimumhoz közeli. A szélső sávok szélessége szinte pontosan 
4,25 m vagy annál kismértékben több. A két csomópont közötti folyópályán sárga útburkolati 
jelet nem festünk fel. A Vasúti villasor csomópontjának É-i oldalán a járműosztályozóba kell 
II. típusú nyom sűrített osztással. Az Attila utcai csomópont jelentősen módosul a tervezett 
jelzőlámpás csomóponttá történő átépítést követően. A meglévő gyalogos-átkelőhelyet 
áthelyezik a csomópont É-i oldaláról a D-ire. A csatlakozó Attila és Kápolna utcai 
útcsatlakozásokat beszűkítik és új gyalogos-átkelőhelyeket hoznak létre a főúttal párhuzamos 
irányban. Az áthelyezendő gyalogos-átkelőhelyet kiemelt szegélyes elválasztó sziget fogja 
védeni, amely beszűkíti a meglévő útpályát. A szűkület miatt a sziget mellett 3,00-3,00 m 
szélesség (forgalmi+biztonsági sáv) adható a 2×2 sávnak. A szűkületben a korábban 
ismertetett bevezető „szűkítő” sávot alakítjuk ki forgalom elől elzárt területekkel, 
záróvonalakkal, „Útszűkület” burkolati jelekkel, a kiemelt szegélyek festésével és kerékpáros 
nyom sűrítéssel. A keresztező Attila és Kápolna utcánál a csomóponti átvezetésben I. típusú 
jelek szükségesek. A csomópontban jelenlegi állapotában az É-i oldalon van a gyalogos-
átkelőhely szintén szigettel védve. A meglévő sziget jelenleg is beszűkíti az útpályát. 
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Amennyiben a tervezett jelzőlámpás csomópontfejlesztés nem valósul meg, akkor a tervezett 
állapothoz igazodó, hasonló megoldást kell alkalmazni az F-2.5/M jelű Módosított 
forgalomtechnikai helyszínrajz V. szerint. 
 
Az Attila utcai csomópont (Római Sánc köz) és a Római sánc utcai csomópont közötti 
szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.6 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz VI. ábrázolja. A sávok 
újraosztására a korábbiakban leírtak szerint kerül sor. A Római Sánc utca felé haladva külső 
sávok szélessége 4,50 m felettire adódik. A Római Sánc utcai csomópontban található balra 
kanyarodó sáv szélessége (közel 3,50 m) nem változik. A folyópálya szakaszra nyom nem 
kerül, azonban a baloldali, Attila utcai és a Visegrád felé haladó Római Sánc utcai 
járműosztályozóban sűrített a kiosztás. A két csomópont között egy buszmegálló pár található. 
Az autóbuszok külön buszöbölben tudnak megállni. A buszöböl meglévő szélessége és a 
felfestés nem változik, a meglévő felfestéseket újrafestjük. A buszöblöknél egymástól 25 m 
távolságra összesen 2 db II. típusú kerékpáros nyomot kell felfesteni a kerékpáros forgalom 
pozícionálása miatt. A csatlakozó Őrtorony és Dr. Nagy Lajos utcai csatlakozásoknál a 
csomóponti átvezetésbe I. típusú kerékpáros nyom jelek szükségesek. 
 
A Római sánc utcai csomópont és a Kovács László utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.7 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz VII. ábrázolja. A Római 
Sánc utcai csomópont kissugarú ívben van, ezért a csomópont É-i oldalán a belső, egyenes 
irányú forgalmi sávok szélessége 3,00 m lesz. A növelt sávszélesség a forgalmi irányokat 
elválasztó forgalom elöl elzárt terület területének csökkentésével érhető el. A Római Sánc 
utcai csatlakozás útpályája a közelmúltban felújításra került a meglévő mellékirányú 
útburkolati jelek újrafestésével, ezért a Római Sánc utcában található, meglévő burkolati jelek 
újrafestését nem irányoztuk elő. A kissugarú ív után, folyópályán a belső sávok szélessége a 
korábbi, kiemelt szegélyes szakaszokhoz hasonlóan 2,75 m. Folyópálya szakaszon nyomokat 
nem festünk fel. A Bükkös-partnál meglévő, kiemelt szegélyes elválasztó szigettel védett 
gyalogos-átkelőhely van, amely körül az útpálya szélessége szűk. A szűkületben, valamint a 
Római Sánc utcai csomópont É-i és a Kovács László utcai csomópont D-i oldalán a 
járműosztályozókban 10 m-enkénti kiosztásban kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése 
indokolt. A Bükkös-part szűkületében szintén alkalmazandó a bevezető „szűkítő” sáv a 
korábban leírt felfestésekkel együtt. A Paprikabíró utcai csomópontnál az átvezetésben I. 
típusú nyomokat kell festeni. A Bükkös-part meglévő gyalogos-átkelőhelyét követően egy 
buszmegálló pár található. A megállóhelyek buszöbölben helyezkednek el. Az öblök előtt 
egymástól 25 m távolságra összesen 2 db II. típusú nyomot kell felfesteni a kerékpáros 
forgalom pozícionálására. A buszöblök szélessége a forgalmi sávok újraosztását követően 
3,00 m lesz. 
 
A Kovács László utcai csomópont és a Szentlászlói úti csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.8 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz VIII. mutatja be. A két 
csomópont között folyópályán nem áll rendelkezésre a széles forgalmi sávoknak szükséges 
4,25 m szélesség. A belső sávok szélessége 2,75 m, a külsők 4,00 m vagy az alatti 
szélességűek. A szűk keresztmetszet miatt ezen a szakaszon végig sűrített kiosztású sárga 
kerékpáros nyomokra van szükség. A két csomópont közötti folyópálya szakaszon „Átléphető 
záróvonal” burkolati jeleket terveztünk az azonos irányú forgalmi sávok elválasztására. 
Sávváltás csak a külső sávokból lehetséges. Az átléphető záróvonal a csomóponti 
járműosztályozók kezdeténél véget ér. A folyópálya szakaszok kezdetén mindkét szélső 
forgalmi sávban „Útszűkület (jobbról)” burkolati jeleket festünk fel. A Szentlászlói úti 
csomópont D-i oldalán a balra kanyarodó sávnak 3,00 m szélességet biztosítunk. Ennek a 
sávnak a hosszát megnöveltük a meglévő forgalom elöl elzárt terület megszüntetésével. A 
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Szentlászlói utca D-i oldalán, az út baloldalán közös becsatlakozó sáv és buszöböl található. A 
tervezett szélesség 3,00 m. A Kovács László utcai és a Szent István utcai csomópontokban I. 
típusú nyomok kerülnek felfestésre. 
 
A Szentlászlói úti csomópont és a Sztaravodai úti csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.8 és az F-2.9 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajzok mutatják 
be. Mindkét érintett csomópontban külön balra kanyarodó sáv található. A Szentlászlói úti 
csomópont É-i oldalán a balra kanyarodó sáv hossza meglehetően rövid. Ennek a sávnak a 
szélességét 3,25 m-re növeltük, valamint a hossz is nőtt a záróvonal újrafestésével. A 
Sztaravodai út felé kanyarodó balos sáv szélessége 3,00 m lesz. A Szentlászlói úttól É-ra a 
főút jobboldalán egy buszöböl található. A buszöböl szélessége nem változik. Előtte 
egymástól 25 m távolságra összesen 2 db nyomot kell festeni. A két csomópont 
járműosztályozóiban sűrített nyomkiosztás alkalmazandó. A Szentlászlói úti és a Fulco deák 
utcai csatlakozó csomópontokban indirekt balra kanyarodás biztosítható a kerékpárosok 
részére, ezért a járműosztályozókban kerékpáros piktogramokat kell festeni az egyenes irányt 
és az indirekt balra kanyarodást mutató irányjelző nyíllal. Ezáltal a balra kanyarodó mozgás 
végrehajtásához nem szükséges átsorolni a főút meglévő balra kanyarodó sávjába. A Fulco 
deák utcában a meglévő elválasztó szigetet megkerülve a közúti forgalmi sávba vezethetőek a 
kerékpárosok, ahonnan a jelzőlámpa szabad jelzése mellett haladhatnak át a gépjármű 
forgalommal közösen a Szentlászlói út felé. A Szentlászlói útnál a meglévő helyzetjelző vonal 
előtt előretolt kerékpáros felálló hely adható. A meglévő helyzetjelző vonal a helyén marad. 
Ebben a csomópontban a meglévő jelzőlámpa vonalába festjük fel a kerékpárosok 
helyzetjelző vonalát. Az előretolt kerékpáros felálló helyet kerékpáros piktogrammal és balra 
kanyarodást mutató nyíllal jelezzük. A Szentlászlói úti és Fulco deák utcai csatlakozásnál az 
egyenes irányú kerékpáros mozgások számára a csomóponti átvezetésbe I. típusú nyomok 
kerülnek felfestésre. 
 
A Sztaravodai úti csomópont és az Egres úti csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.9 és az F-2.10 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajzok mutatják. 
A két csomópont közötti folyópálya szakasz kissugarú ívben található, ezért a belő forgalmi 
sávok részére 3,00 m szélességet biztosítunk. Folyópályán kerékpáros nyom nincs, viszont a 
csomópontok járműosztályozóiban sűrített a kiosztás. A főút baloldalán az Egres útnál egy 
buszöböl található melynek szélessége 3,00 m feletti. Az öböl előtt egymástól 25 m távolságra 
összesen 2 db nyomot kell festeni. A csomóponti átvezetéseknél I. típusú kerékpáros nyomok 
szükségesek. A Sztaravodai úttal szemben, a Hold utcában az indirekt balra kanyarodás 
biztosítható a kerékpárosoknak a Sztaravodai út felé. Korábban a Sztaravodai útról nem 
lehetett Visegrád felé balra kanyarodni, ezt a mozgást csak a Hold utcában található 
visszafordítón keresztül lehetett végrehajtani. Ma már azonban a balra kanyarodás a 
Sztaravodai útról megengedett, ezért a visszafordító funkcióját vesztette, gyakorlatilag 
gépjármű forgalom nem használja. Ezen az aszfalt burkolatú visszafordítón biztosítható az 
indirekt balra kanyarodás a kerékpárosoknak a Hold utcán keresztül a Sztaravodai út felé. A 
visszafordítót a gépjármű forgalom elöl lezárjuk, a behajtásnál záróvonalat festünk fel. A 11-
es úton a Hold utca előtt kerékpáros piktogramokat kell felfesteni az egyenes irányt és az 
indirekt balra kanyarodást mutató irányjelző nyíllal. A visszafordító melletti sziget mentén 
folytonos, sárga vonalat kell felfesteni, valamint a kerékpárosokat kerékpár piktogrammal, 
irányjelző nyíllal és kerékpáros nyomokkal kell pozícionálni. A visszafordító felületén 
keresztül a Hold utcába vezethetőek a kerékpárosok, akik a közúti forgalmi sávból a 
jelzőlámpa szabad jelzése mellett haladhatnak át a gépjármű forgalommal közösen 
Sztaravodai út felé. A Sztaravodai úti és a Hold utcai csomópontokban az egyenes irányú 
kerékpáros mozgások számára a csomóponti átvezetésbe I. típusú nyomok kerülnek 
felfestésre. 
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Az Egres úti csomópont és az Ady Endre utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.10 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz X. mutatja be. A két 
csomópont között a 2,75 m széles belső és a minimum 4,35 m széles forgalmi sávok 
biztosíthatók. A két csomópont között található az Eper utcai meglévő gyalogos-átkelőhely 
kiemelt szegélyes elválasztó szigettel. Itt a szélesség beszűkül, ezért sűrített kiosztásban sárga 
színű nyomokat kell festeni, ahogy az Egres úti járműosztályozóban is. Az Eper utcai 
szűkületben bevezető „szűkítő” sávokat kell kialakítani a külső forgalmi sávokban a korábban 
leírt felfestésekkel együtt. Az Eper utcai csomópontnál a 11-es útról az Eper utca felé egy 
balra kanyarodó sáv található, melynek 2,95 m-es szélesség adható. Az Egres út É-i oldalán 
buszöböl található, melynek szélessége 3,00 m lesz. Az öböl előtt egymástól 25 m távolságra 
összesen 2 db II. típusú nyomot kell felfesteni a kerékpáros forgalom pozícionálására. Az 
Egresi úti csomópontban a Budapest és Visegrád felöl érkező kerékpárosoknak egyaránt 
megadható az indirekt balra kanyarodás lehetősége. A csomóponti járműosztályozókban 
kerékpáros piktogramokat kell felfesteni az egyenes irányt és az indirekt balra kanyarodást 
mutató irányjelző nyíllal. Az Egres útnál és az Egres utcánál a meglévő helyzetjelző vonal 
előtt előretolt kerékpáros felálló hely adható. A meglévő helyzetjelző vonal a helyén marad. 
Ebben a csomópontban a meglévő jelzőlámpák vonalába festjük fel a kerékpárosok 
helyzetjelző vonalait. Az előretolt kerékpáros felálló helyet kerékpáros piktogrammal és balra 
kanyarodást mutató nyíllal jelezzük. Az Egres úti és Egres utcai csatlakozásoknál az egyenes 
irányú kerékpáros mozgások számára a csomóponti átvezetésbe I. típusú nyomok kerülnek 
felfestésre. 
 
Az Ady Endre utcai csomópont és a SPAR Szupermarket közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.11 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz XI. mutatja be. Ezen a 
szakaszon keresztmetszetváltás található a 11. sz. főútban. A SPAR Szupermarket bejárata 
után a főút keresztmetszete 2×1 forgalmi sávos lesz. Az Ady Endre utca felé tartó balra 
kanyarodó és a mellette található egyenes irányú sáv szélessége 3,00 m lesz. A csomóponti 
környezetben II. típusú nyomokat festünk fel 10 m-enként. A SPAR bejáratánál a meglévő 
forgalmi rendet módosítani kell, mivel az Ady Endre utcai csomópont után a belső sávból 
külső sáv lesz a SPAR előtt és egy külön kiváló balos sáv kezdődik a SPAR bejárata felé 
történő balra kanyarodás biztosítására. Az új elrendezésben egy 4,25 m széles, egyenes irányú 
széles forgalmi sávot hozunk létre. A belső sáv pedig balra kanyarodó sávként fog végződni, 
külön balra kanyarodó, kiváló sáv nem adható. Az Ady és a SPAR bejárati balos sávok 
esetében a forgalom elöl elzárt területet megszüntetjük. Ezáltal növelhető az Ady felé 
kanyarodó balos sáv hossza. Az Ady Endre utcától É-ra egy öblös buszmegálló pár található, 
melyek szélessége minimum 3,00 m lesz. Az Ady csomópont és a SPAR bejárat között végig 
sűrített nyomkiosztás szükséges a jobboldali buszöblöt leszámítva. 
 
A SPAR Szupermarket és a Papszigeti utcai csomópont közötti szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.11 jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz XI. ábrázolja. Az Ady 
Endre utca és a Papszigeti utca között a főút jobboldalán meglévő kerékpárút található, ezért 
ezen a szakaszon a folyópályán kerékpáros nyom burkolati jeleket kell felfesteni 30 m-es 
osztásban. Ezen a szakaszon a meglévő, forgalmi irányokat elválasztó terelővonal a helyén 
marad. A forgalmi és a kiemelt szegély melletti biztonsági sáv szélessége 4,50 m vagy annál 
több. Mivel a jelenlegi szélesség megfelelő, ezért a meglévő terelővonal a helyén marad és azt 
újrafestjük.  
 
A Papszigeti utcai csomópont a Szentendre-Leányfalu közigazgatási határ közötti 
szakasz 
A tervezett kialakítást az F-2.11, az F-2.12 és az F-2.13 jelű Forgalomtechnikai 
helyszínrajzok ábrázolják. 
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A főút keresztmetszeti elrendezése ezen a szakaszon 2×1 forgalmi sávos, a forgalmi sávok 
szélessége 4,50 m körüli. A meglévő terelővonal a helyén marad és átfestjük. 
A 11. sz. főút 2×1 forgalmi sávos szakaszán a meglévő autóbusz-megállóhelyek a forgalmi 
sávban találhatóak. Itt több esetben már a „Megállóhely” felfestések megjelennek, néhány 
buszmegálló esetében azonban hiányoznak. A meglévő „Megállóhely” felfestéseket sárga 
színnel át kell festeni. A meglévő megállóhelyeknél a felfestések teljes hossza 18,80 méter, 
így ilyen hosszú felfestést kell kialakítani a hiányzó felfestések esetében is. A „Megállóhely” 
felfestések előtt és után 5,00-5,00 m-rel egy-egy II. típusú kerékpáros nyom burkolati jelet 
kell felfesteni. A kerékpárosok a széles forgalmi sávban ki tudják kerülni a megállóban álló 
autóbuszt. A csatlakozó utcáknál I. típusú nyomokat festünk. A Papszigeti utcától a tervezési 
terület végéig önálló kerékpárforgalmi nyomvonal a 11-es úttal párhuzamosan nincs, ezért 
folyópályán nyomot nem kell felfesteni. A Sellő utcánál meglévő gyalogos-átkelőhely 
található, amely felfestéssel kialakított „kvázi” szigettel védett. A felfestés beszűkíti az 
útpályát, ezért itt sűrített kiosztással kell a nyomokat felfesteni. A gyalogos-átkelőhely előtt és 
után felfestett forgalom elől elzárt terület felfestését át kell alakítani oly módon, hogy az 
átkelőnél a forgalmi sávok 3,00 m-re szűküljenek. A fogalom elől elzárt terület felfestésének 
kezdete előtt mindkét irányban záróvonalat kell felfesteni a forgalmi sávok között. A 
záróvonalat a Berkenye utcai csomópontnál meg kell szakítani. A Barackvirág utcai 
csomópontnál szintén meglévő gyalogos-átkelőhely van, utána pedig egy meglévő 
buszmegálló pár. A baloldali buszmegálló és a gyalogos-átkelőhely mentén záróvonal van 
felfestve, valamint a záróvonal el van húzva a bal oldali buszmegálló előtt. Az elhúzás 
biztosítja, hogy a Visegrád felől érkezők ki tudják kerülni a megállóban álló buszt. Emiatt 
azonban ezen a szakaszon jobboldali forgalmi sáv beszűkül, ezért itt 10 m-enként nyomokat 
kell festeni. A meglévő gyalogos-átkelőhely közelében forgalom elől elzárt területet kell 
felfesteni úgy, hogy a Visegrád felé tartó forgalmi sáv 3,00 m-re szűküljön. A szűkületi 
szakaszon a meglévő kiemelt szegélyeket „Veszélyes kiemelt szegély” burkolati jellel kell 
ellátni. A tervezési terület végén található a Határcsárda parkolója és a szigetmonostori révhez 
vezető út. A Határcsárdával szemben a baloldalon szintén meglévő buszmegálló van, a 
záróvonal szintén el van húzva. A főút jobboldali forgalmi sávját és a Határcsárda parkolóját 
egy elválasztó sziget határolja. A záróvonal elhúzása miatt a sziget mentén a jobboldali 
forgalmi sáv szűk, ezért itt sűrített nyomkiosztást kell alkalmazni. A Lomb és a Som utcai 
csomópontok között forgalom elől elzárt területet kell felfesteni úgy, hogy a Visegrád felé 
tartó forgalmi sáv 3,25 m-re szűküljön. A Som utcával szemben átléphető záróvonalat kell 
felfesteni. A tervezési terület a Szentendre és Leányfalu közigazgatási határán található 
kiemelt szegélyes elválasztó sziget mellett ér véget. 

5.2.1.4 Az alkalmazott felfestések típusai 
A csomóponti járműosztályozókban, valamint a 2×2 forgalmi sávos szakaszon a főút 

tengelyében fehér színű záróvonalat kell felfesteni tartós jelből, gépi erővel (e-UT 04.03.21 
sz. előírás szerinti U-001 jelű felfestés; c=0,12 m). A tengelyben található záróvonalak 
nagyrészt a helyükön maradnak, ezért azokat át kell festeni. 

A Hold utcai visszafordítóban a kerékpárosoknak új, sárga színű záróvonalat kell felfesteni 
kétszer fújt, oldószeres festékkel jelből, gépi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-001 
jelű felfestés; c=0,12 m) 

A 11. sz. főúton folyópályán fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű terelővonalat kell 
felfesteni tartós jelből, gépi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-012 jelű felfestés; 
a=2,00 m, b=4,00 m, c=0,12 m). A meglévő terelővonalak szintén ilyen osztásközűek. A 
megmaradó terelővonalakat újra kell festeni. 

A bekanyarodók vezetésére csomóponti környezetben 1,50/1,50 m osztásközű, fehér színű 
terelővonalat kell felfesteni tartós jelből, gépi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-014 
jelű felfestés; a=1,50 m, b=1,50 m, c=0,12 m). 
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Autóbuszöböl mellett fehér színű, 3,00/3,00 m osztásközű „Különleges forgalmi sávok 
elválasztása” burkolati jelet kell felfesteni tartós jelből, gépi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás 
szerinti U-020 jelű felfestés; a=3,00 m, b=3,00 m, c=0,15 m). 

A 11-es úti csomóponti járműosztályozókban, valamint a mellékirányú útcsatlakozásokban 
fehér színű „Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)” burkolati jelet kell felfesteni tartós 
jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-010 jelű felfestés; c=0,50 m, e=0,15 
m). Ezen jelek többsége meglévő és a helyén marad. A meglévő jeleket újra kell festeni. 

A Hold utcai csomópontban sárga színű „Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)” 
burkolati jelet kell felfesteni kétszer fújt, oldószeres festékkel, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. 
előírás szerinti U-010 jelű felfestés; c=0,20 m, e=0,15 m). 

A mellékirányú útcsatlakozásokban fehér színű „Helyzetjelző vonal (megállás helye)” 
burkolati jelet kell felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-
024 jelű felfestés; a=1,00 m, b=0,50 m, c=0,50 m, e=0,12 m). Ezen jelek többsége meglévő és 
a helyén marad. A meglévő jeleket újra kell festeni. 

A mellékirányú útcsatlakozásokban fehér színű „Elsőbbségadás kötelező” burkolati jelet 
kell felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-056 jelű felfestés; 
h=3,00 m, a=1,00 m, b=0,50 m, c=0,12 m, d=3,00 m, e=0,15 m, f=0,50 m, g=1,20 m, terület: 
0,90 m2).  

A Hold utcai csomópontban sárga színű „Elsőbbségadás kötelező” burkolati jelet kell 
felfesteni kétszer fújt, oldószeres festékkel, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-
056 jelű felfestés; h=3,00 m, a=1,00 m, b=0,50 m, c=0,12 m, d=3,00 m, e=0,15 m, f=0,50 m, 
g=1,20 m, terület: 0,90 m2). 

A mellékirányú útcsatlakozásokat (ott, ahol meglévő kerékpárforgalmi létesítmény van a 
főúttal párhuzamosan) sárga színű „Utat keresztező kerékpárút (merőleges)” burkolati jel 
keresztezi. Ezek meglévő burkolati jelek, melyeket sárga színnel kell felfesteni kétszer fújt, 
oldószeres festékkel, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-025 jelű felfestés). 

A szűkületi szakaszok közelében néhány esetben fehér színű „Átléphető záróvonal” 
burkolati jelet kell felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-
028 jelű felfestés; a=2,00 m, b=4,00 m, c=0,12 m). 

A 11. sz. főút 2×1 forgalmi sávos szakaszán fel kell festeni a hiányzó sárga színű 
„Megállóhely” felfestéseket (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-008 jelű felfestés; a=2,50 m, 
c=0,12 m, e=0,15 m) a meglévő autóbusz-megállóhelyeknél. Több esetben ez a felfestés 
megvan. A meglévő „Megállóhely” felfestéseket sárga színnel újra kell festeni. A 
„Megállóhely” burkolati jeleket lakott területen olyan útszakaszon, ahol a járművek 
megállása, vagy várakozása megengedett nem kell jelölni. Ez a helyzet áll fenn a Papszigeti 
utca és a Határcsárda közötti szakaszon, azonban forgalombiztonsági szempontok miatt ezen 
a szakaszon is felfestettük a „Megállóhely” burkolati jeleket. 

 
Buszmegálló felfestése a 11. sz. főút 2×1 forgalmi sávos szakaszán 
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A tervezési területen több meglévő gyalogos-átkelőhely van, melyeket újra kell festeni 
fehér színű, tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-034 és U-035 jelű 
felfestések; a=0,50 m, e<0,50 m). 

A csomóponti járműosztályozókban fehér színű, egyenes irányjelző nyilakat kell felfesteni 
tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-039 jelű felfestés; L=3,00 m, 
a=1,40 m, b=0,60 m, c=0,12 m, terület: 0,60 m2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irányjelző nyíl pozícionálása        Irányjelző nyíl pozícionálása   
         a belső forgalmi sávban         a széles forgalmi sávban  

            
A csomóponti járműosztályozókban fehér színű, balos irányjelző nyilakat kell felfesteni 

tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-040 jelű felfestés; L=3,00 m, 
c=0,12 m, d=1,25 m, e=0,85 m, f=0,38 m, terület: 0,80 m2). 

A csomóponti járműosztályozókban fehér színű, jobbos irányjelző nyilakat kell felfesteni 
tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-041 jelű felfestés; L=3,00 m, 
c=0,12 m, d=1,25 m, e=0,85 m, f=0,38 m, terület: 0,80 m2). 

A csomóponti járműosztályozókban fehér színű, egyenes+balos irányjelző nyilakat kell 
felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-042 jelű felfestés; 
L=3,00 m, a=1,20 m, b=0,60 m, c=0,12 m, d=1,25 m, e=0,85 m, f=0,38 m, terület: 1,15 m2).  

A csomóponti járműosztályozókban fehér színű, egyenes+jobbos irányjelző nyilakat kell 
felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-043 jelű felfestés; 
L=3,00 m, a=1,20 m, b=0,60 m, c=0,12 m, d=1,25 m, e=0,85 m, f=0,38 m, terület: 1,15 m2). 

A Dobogókői útról a 11-es útra becsatlakozó sávba fehér színű, balos terelőnyilakat kell 
felfesteni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-049 jelű felfestés; 
L=3,00 m, a=1,20 m, c=1,00 m, d=1,75 m, e=0,95 m, f=0,65 m, terület: 1,50 m2). Az új 
terelővonal kiosztás miatt az eredeti terelőnyilak új helyre kerülnek. 

Csomóponti környezetben fehér színű „STOP” burkolati jelet kell felfesteni tartós jelből, 
kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-051 jelű felfestés; h=3,00 m, terület: 2,45 
m2). Ezek a burkolati jelek meglévőek, amelyeket újra kell festeni. 

A meglévő „Forgalom elől elzárt terület” felfestéseket újra kell festeni fehér színű tartós 
jelből, gépi erővel. A csomóponti, illetve egyéb szűkületi szakaszokon a bevezető „szűkítő” 
sávot új forgalom elől elzárt területek felfestésével kell kialakítani.  (e-UT 04.03.21 sz. előírás 
szerinti U-029, U-30 és U-31 jelű felfestések; c=0,12 m, e=0,12 m). 

Az Eper utcai csomópontnál a meglévő, fehér színű „Forgalomirányító fényjelző készülék” 
burkolati jeleket új helyre kell festeni tartós jelből, kézi erővel (e-UT 04.03.21 sz. előírás 
szerinti U-061 jelű felfestés; h=6,00 m, g=1,50 m, terület: 1,80 m2). 

Útszűkületben az „Útszűkület” veszélyt jelző tábla torzított képét fehér színnel tartós 
jelből, kézi erővel fel kell festeni (h=6,00 m, g=1,50 m, terület: 2,10 m2). 
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Csomóponti környezetben, útszűkületben az „Útszűkület (balról)” veszélyt jelző tábla 
torzított képét fehér színnel tartós jelből, kézi erővel fel kell festeni (h=6,00 m, g=1,50 m, 
terület: 2,00 m2). 

Folyópálya szakaszon, útszűkületben az „Útszűkület (jobbról)” veszélyt jelző tábla torzított 
képét fehér színnel tartós jelből, kézi erővel fel kell festeni (h=6,00 m, g=1,50 m, terület: 2,00 
m2). 

Középszigetes csomóponti környezetben, szűkületben új, fekete-fehér sávos „Veszélyes 
kiemelt szegély” burkolati jelet kell felfesteni tartós jelből, kézi erővel a meglévő kiemelt 
szegélyek felületére (e-UT 04.03.21 sz. előírás szerinti U-033 jelű felfestés; a=0,50 m). 

 
„Veszélyes kiemelt szegély” burkolati jel 

 

Csomóponti átvezetésekben I. típusú kerékpáros nyom burkolati jeleket kell festeni sárga 
színnel, kétszer fújt, oldószeres festékkel, kézi erővel (a nyom méretei: 1 méter szélesség, 
4,08 méter hossz, 1,10 m2 alapterület; KRESZ 158/k ábra). 

A Kalászi út és a Telep utca, valamint az Ady Endre utca és a Papszigeti utca között 
folyópályán, míg egyéb szakaszokon járműosztályozókban és útszűkületekben II. típusú 
kerékpáros nyom burkolati jeleket kell felfesteni sárga színnel, kétszer fújt, oldószeres 
festékkel, kézi erővel (a nyom méretei: 1 méter szélesség, 2,60 méter hossz, 0,75 m2 
alapterület; KRESZ 158/k ábra). 

Csomóponti környezetben sárga színű kerékpáros piktogramokat kell felfesteni balra 
mutató irányjelző nyíllal (az útburkolati jel szélessége 1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és 
területe 0,60 m2). 

Csomóponti környezetben sárga színű kerékpáros piktogramokat kell felfesteni jobbra 
mutató irányjelző nyíllal (az útburkolati jel szélessége 1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és 
területe 0,60 m2). 

Indirekt balra kanyarodás biztosításánál sárga színű kerékpár piktogramot kell felfesteni az 
egyenes irányt és az indirekt balra kanyarodást mutató nyíllal (az útburkolati jel szélessége 
1,0 méter, hosszúsága 3,10 méter és területe 0,65 m2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. típus            II. típus      Balra     Jobbra             Indirekt 
      egyenes átvezetés folyópálya szakaszon kanyarodás kanyarodás      balra kanyarodás 
        csomópontban      

  
A tartós burkolati jelek esetében 3 év tartósságot kell szavatolni.  
A burkolati jeleket a 11/2001. (III.13.) KöViM rendelete „Az útburkolati jelek tervezése és 

létesítési előírásaiban” meghatározott módon kell felfesteni. Alkalmazandó szabványok és 
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előírások: e-UT 04.00.14, e-UT 04.03.21, e-UT 04.03.11, e-UT 05.02.43, MSZ EN1436, 
MSZ EN 1463. 

A burkolati jelek festésekor különös gondot kell fordítani a felhordott festékanyag 
száradására. A forgalom csak a teljesen kiszáradt kész burkolati jelre engedhető rá. 
 
5.2.2. Tervezett jelzőtáblák 

5.2.2.1 A tervezett kialakítás részletes ismertetése 
A 11-es úton jelenleg tiltva van a kerékpározás olyan behajtani tilos jelzőtáblákkal, melyek 
tiltják a mezőgazdasági vontatóval, állati erővel vont járművel és a kerékpárral történő 
behajtást a főútra. Ezeket a táblákat cserélni kell annak érdekében, hogy a kerékpáros 
forgalom a főúton vezethető legyen. A tiltó táblák cseréje a Kalászi úti csomóponttól indul és 
a Papszigeti utcáig tart. A Kalászi úti csomópontnál a Budapest felől érkező gépjármű 
forgalom részére jelezni kell, hogy a főúton a kerékpárosok megjelenésére kell számítani. 
Ezért a csomópont előtt 50 m-rel „Kerékpárosok” veszélyt jelző táblát helyezünk ki. A főút 
mentén 4 helyszínen sárga fluor alapú táblára „Kerékpárosok”, 2,5 km-es „Hosszúság” és 
„Vigyázzunk rájuk!” jelzőtáblákat kell kihelyezni. A tervezett táblacsoport a 11-es út 2×2 
forgalmi sávos szakaszára kerül kihelyezésre. Egy-egy táblacsoport a 2×2 sávos szakasz 
kezdetére (16+917 km sz. a jobboldalon) és végére (22+024 km sz. a baloldalon), míg a másik 
kettő a 2×2 sávos szakasz felébe kerül 19+465 km sz. mindkét oldalon). A táblacsoportok fölé 
ideiglenes jelleggel (3 hónap időtartamra) „Egyéb veszély” és „Forgalmi rend változás” táblák 
is kerülnek. A kerékpáros a Kalászi út felől érkezve tudják igénybe venni a 11-es utat, ezért a 
11-es út-Kalászi út csomópontban „Kötelező haladási irány kerékpárosoknak” jelzőtáblákat 
kell kihelyezni a 11-es út és a Kalászi út mentén egyaránt. A 11-es úthoz csatlakozó országos 
utakon és egyéb, forgalmasabb útszakaszokon jelezni szükséges, hogy változás történik a 
forgalmi rendben, a 11-es úton számítani kell a kerékpárosok megjelenésére. Ezeken a 
mellékirányú utakon a csomópontok előtt 50 m-rel „Kerékpárosok”, „Egyéb veszély” és 
„Forgalmi rend változás” táblákat kell kihelyezni. Az érintett utak az alábbiak: 
 

- Kalászi út (1108 j. országos közút) 
- Dobogókői út (1112 j. országos közút) 
- Rózsa utca 
- Duna Korzó 
- Vasúti villasor 
- Római Sánc utca 
- Szentlászlói út (1116 j. országos közút) 
- Fulco deák utca 
- Sztaravodai út (11112 j. országos közút) 
- Hold utca 
- Egres út 
- Egres utca 
- Ady Endre utca 
- Papszigeti utca 

 
A további csatlakozó utcák esetében a jelzőtáblák kihelyezése nem indokolt, mivel azok az 
utcák alacsony forgalmú útszakaszok, az útpálya szélessége keskeny, egyirányú forgalmi rend 
szerint üzemelnek, vagy 30 km/h-ás „Korlátozott sebességű övezetben” vagy „Lakó-pihenő 
övezetben vannak. 
A meglévő „Besorolási rend” jelzőtáblát át kell helyezni a Kalászi út és a Dobogókői út 
között. Általánosságban azokban a csomóponti környezetekben, ahol a „Besorolási rend” 
jelzőtábla hiányzik, ott pótoljuk azokat. Az elválasztó szigetek előtt található, meglévő 
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„Besorolási rend” táblákra „Útszűkület” betéttáblát terveztünk, melyeket ragasztással kell 
kihelyezni. Az új „Besorolási rend” táblákat már a tervezett „Útszűkület” betéttel együtt kell 
legyártani és kihelyezni. Az Ipar utcánál a meglévő szervizúton és a 11-es úton közlekedő 
kerékpárosok részére kerékpáros útirányjelző táblákat helyezünk ki, melyek a Dera-patak 
menti EuroVelo kerékpárutat jelzik. Útszűkületeknél (elsősorban meglévő, kiemelt szegélyes 
elválasztó szigeteknél), ahol az „Útszűkület” veszélyt jelző táblák hiányoznak, azokat 
pótoljuk. A kiemelt szegélyes elválasztó szigetek szűkületi szakaszok, ezeken a helyszíneken 
bevezető „szűkítő” sávot festünk fel „Forgalom elől elzárt terület” burkolati jellel a külső 
forgalmi sávban, melynek szélességét 3,00 m-re szűkítjük. A forgalom elől elzárt területek 
kezdete előtt 50 m-rel „Kerékpárosok” és „Útszűkület (balról)” jelzőtáblákat helyezünk ki. A 
jelzőtáblák kihelyezése az alábbi középszigetes csomópontok előtt szükséges: 

- Liliom utca 
- Möller István utca 
- Telep utca 
- Attila utca 
- Bükkös part 
- Eper utca 

 
A „Kerékpárosok” és „Útszűkület (balról)” jelzőtáblák kihelyezése szükséges a főút 2×1 
sávos szakaszán a forgalom elől elzárt terület felfestéseknél az alábbi helyeken: 

- Sellő utca 
- Barackvirág utca 
- Som utca 

 
Ahol a kerékpárosok részére biztosítjuk az indirekt balra kanyarodást, ott „Kerékpáros 
közvetett kapcsolat” jelzőtáblát kell kihelyezni. A kerékpárosok indirekt balra kanyarodását 
az alábbi csomópontokban biztosítottuk: 

- Szentlászlói út (1116 j. országos közút) 
- Fulco deák utca 
- Hold utca 
- Egres út 
- Egres utca 

 
A Hold utcai visszafordítót a gépjármű forgalom elől lezárjuk, ezért „Mindkét irányból 
behajtani tilos” jelzőtáblákat kell kihelyezni. A visszafordító megszűnése miatt a 11-es úthoz 
történő csatlakozás előtt a meglévő „Elsőbbségadás kötelező” és „Kötelező haladási irány 
(jobbra)” táblákat el kell távolítani. A Budapest felöl érkező kerékpárosok részére a „Mindkét 
irányból behajtani tilos” jelzőtábla alá „Kivéve kerékpárosok” kiegészítő táblát kell 
elhelyezni. A visszafordító menti elválasztó sziget végénél „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
kell kihelyezni a kerékpárosoknak, mivel a Hold utca forgalmának elsőbbsége lesz a 
kerékpárosokkal szemben. Az Ady Endre utca után változik a meglévő forgalmi rend, mivel a 
SPAR Szupermarketig egy külső, egyenes irányú, széles forgalmi sáv, valamint mellette egy 
belső, balra kanyarodó sáv jön létre. Ennek oka, hogy a 11-es út itt vált keresztmetszetet 2×2-
ből 2×1 forgalmi sávba. Ezért a meglévő „Besorolási rend” jelzőtábla cseréje szükséges, 
valamint az Ady Endre utca csomópontja előtt „Egyéb veszély” táblát kell elhelyezni 
„Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával 3 hónapos időtartamra. 

5.2.2.2 A tervezett jelzőtáblák mérete 
A közúti jelzőtáblák a 11. sz. másodrendű főútra kerülnek. A kör alakú jelzőtáblák 

névleges mérete D=750 mm, a háromszög alakúaké D=900 mm, a besorolás rendjét jelző 
táblák D=800, E≥640 mm. A fekvő téglalap alakú kiegészítő jelzőtáblák 350x175 mm 
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méretűek. A „Besorolási rend” táblákba tervezett betéttábla mérete minimálisan D=300 mm. 
A kerékpáros forgalom részére kihelyezett jelzőtáblák D=450 mm névleges méretűek. 

5.2.2.3 A tervezett jelzőtáblák anyaga 
A jelzőtáblákat fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alapanyagú lemezből kell készíteni. 

5.2.2.4 A tervezett jelzőtáblák rögzítése 
A rögzítés új vagy meglévő jelzőtábla oszlopokra, illetve közvilágítási oszlopokra történik. 
 
5.2.3. Tervezett oszlopok 

5.2.3.1 A tervezett oszlopok mérete, elhelyezése 
A közúti jelzőtáblák esetében 76 mm, a kerékpáros jelzőtáblák esetében 60 mm átmérőjű 
oszlopok alkalmazandók. A jelzőtáblák elhelyezése az e-UT 04.02.11 „Közúti jelzőtáblák: A 
jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” c. Útügyi Műszaki Előírás alapján 
történjen. A szabvány szerint az előírt legkisebb oldalakadály távolság értéke lakott területen, 
főutak esetén b=0,50 méter. A legkisebb magasságra vonatkozó értékek úttest mellett, ahol 
nincs gyalogos közlekedés h = 1,50 méter, kerékpárút, járda, gyalogút felett, vagy ahol 
gyalogos közlekedés van ott h = 2,50 (2,25) m. A táblák elhelyezésénél figyelembe kell venni 
a közúti, a kerékpáros valamint a gyalogos űrszelvények értékeit, melybe a táblák nem 
lóghatnak bele. 

5.2.3.2 A tervezett oszlopok anyaga 
A tervezett oszlopok anyaga horganyzott acél legyen. 

5.2.3.3 A tervezett oszlopok rögzítése 
A tervezett táblák oszlopait betontömb alapozással kell készíteni. A táblák lopásvédelme 
érdekében az alábbi kialakításokkal célszerű rögzíteni őket: 
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A táblák szakszerű rögzítése során fokozott műszaki ellenőrzés javasolt. 
 
5.2.4. Egyéb létesítmények 
A Hold utcai visszafordító lezárásánál közúti terelőelemeket kell kihelyezni. A Sztaravodai út 
felöl érkezők részére 2 db (színezett) közúti terelőelemet kell elhelyezni, lezárva a 
visszafordító bejáratát, mert a visszaforduló sávnak már nincsen funkciója. Ezekre az 
elemekre a sávos terelőtáblákon látható fehér-vörös sávokat kell felfesteni a Hold utca felé 
mutató irányba. A visszafordító 11-es út felöli végét is le kell zárni. Itt a meglévő forgalmi 
viszonyok között csak szabálytalanul lehetne kihajtani, azonban a kihajtást fizikai akadály 
nem korlátozza. Ezért ide szintén 2 db (színezés nélküli) közúti terelőelemet kell kihelyezni. 

5.3. A tervezett forgalomtechnikai kialakítás Útügyi Műszaki Előírásoknak való 
megfelelősége 

A tervezett kialakítás az alábbi előírások által előírtaknak nem felel meg: 
• „Közutak tervezése (KTSZ)” c. e-UT 03.01.11 sz. Útügyi Műszaki Előírás: 

Belterületi utak kiemelt szegélyek közötti elemei esetében 2×2 sávos II. rendű 
főutaknál a forgalmi sáv szélessége 3,00 m (lásd. az Előírás 4.7.2.1. „Forgalmi sávok” 
pontjának 4.2. táblázata). A tervezett belső sávok szélessége folyópályán 2,75 m, 
ezért az Előírás ezen pontjának a tervezett kialakítás nem felel meg. 

• „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)” c. e-UT 
03.04.11 sz. Útügyi Műszaki Előírás: 

Széles forgalmi sáv 20 000 E/napnál nagyobb ÁNF érték esetében nem létesíthető   
(lásd. az Előírás 6.2.2. „Átmeneti tartomány” pontjának 6.1. ábrája). A Kalászi úti 
csomópont és  Sztaravodai úti csomópont között a 11. sz. főút átlagos napi 
forgalma 20 000 E/napnál nagyobb, ezért az Előírás ezen pontjának a tervezett 
kialakítás nem felel meg. 

• „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)” c. e-UT 
03.04.11 sz. Útügyi Műszaki Előírás: 
Széles forgalmi sáv esetében a gépjárművek 50 km/h-ás engedélyezett sebességénél a 
forgalmi+biztonsági sáv szélessége a kerékpáros azonos irányú haladásakor 
tehergépjármű- és autóbusz-forgalom esetén 4,25 m kell, hogy legyen (lásd. az 
Előírás 7.3.1. „Széles forgalmi sáv” pontjának 7.2. táblázata). A tervezett széles 
forgalmi sávok szélessége folyópályán a 11. sz. II. rendű főút geometriája miatt 
nem mindenhol éri el az előírt 4,25 m széles értéket, ezért az Előírás ezen 
pontjának a tervezett kialakítás nem felel meg. 

 
A fenti pontok vonatkozásában Irodánk az előírások alóli felmentést kért a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól. A felmentést a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 2016 szeptemberében KIF/20830-1/2016-NFM iktatószámmal megadta. 
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5.4. A tervezett kialakítás összhangja a tervezési területen található jelzőlámpákkal 
A tervezési területen több jelzőlámpás csomópont található, illetve van három csomópont 
(Liliom utca, Telep utca, Árpád utca), melyek jelzőlámpás csomópontok lesznek. A 
jelzőlámpás csomópontok összehangolásra kerülnek, ezáltal a 11. sz. főút forgalmának 
zöldhullám lesz biztosítható. A tervezett beavatkozások a jelzőlámpák összehangolására 
vonatkozó tervre nincsenek hatással. Emellett a 11-es főúton a kerékpározhatóság biztosítása 
miatt külön jelzőberendezés létesítése nem szükséges a jelzőlámpás csomópontokban, mivel 
önálló kerékpárforgalmi létesítmény nem létesül. 
A jelzőlámpás csomópontokban a meglévő helyzetjelző vonalak a helyükön maradnak, azaz 
az ürítési idők a csomópontokban nem módosulnak. 
A tervezett előretolt kerékpáros felálló helyek esetén a gépjármű forgalom meglévő 
helyzetjelző vonala a helyén marad, azonban az előretolt felálló hely miatt az érintett 
jelzőlámpák (Szentlászlói út, Egres út, Egres utca) fázisterveit felül kell vizsgálni! 
A meglévő forgalmi sávok újraosztása miatt a jelzőlámpás csomópontoknál a burkolatban 
található hurokdetektorok nem lesznek megfelelő helyen az új szélességű forgalmi sávokba 
érkező járművek számára, ezért a hurokdetektorokat az új forgalmi sávszélességnek 
megfelelő helyre kell helyezni! A Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóságának 
tájékoztatása szerint a hurokdetektorok áthelyezését a Magyar Közút saját hatáskörben 
elvégzi, az áthelyezések jelen tervdokumentáció készítése alatt folyamatban vannak. 
 

6. TERVEZETT IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA 
A tervezett beavatkozások éjszaka, alacsony forgalom mellett célszerű elvégezni. A 
kivitelezési munkákat csomópontok közötti szakaszokra bontva célszerű elvégezni, ütemezni. 

Általános előírások 
A közúton lévő munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 
elemek és egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók. 
Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok 
ne mozduljanak el. A jelzőtáblákat fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alapanyagú 
lemezből kell készíteni. A munkák megszűnésével, vagy az építés térbeni és időbeni 
előrehaladásával is a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Az építési munkák 
köz- és útterületek helyreállítását követően a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell 
távolítani. Az elkorlátozó táblákon a kivitelező vállalat nevét és címét föl kell tüntetni. A 
korlátok és a forgalomtechnikai jelzőtáblák megfelelő, jól látható állapotúak legyenek. Az 
építési munka befejezése után az ideiglenes jelzéseket el kell távolítani. Az elkorlátozásokat 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani.  
A tervezett építésről a területileg illetékes mentőket és a tűzoltókat tájékoztatni kell. 
Az elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani.  
 
A Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága a PES-2389/2/2016 iktatószámú 
közútkezelői hozzájárulásának 2.3.1. pontjában ideiglenes forgalomkorlátozási munkarész 
készítését írta elő. A tervezett beavatkozásokat a Magyar Közút NZrt. fogja elvégeztetni a 
munkákhoz kapcsolódó forgalomkorlátozáshoz hasonlóan, ezért külön ideiglenes 
forgalomkorlátozási tervet nem szükséges készíteni! A terv elkészítésének szükségessége 
kapcsán egyeztettünk a Magyar Közút NZrt. képviselőjével. Az ehhez kapcsolódó válasz e-
mail üzenetet az alábbiakban mellékeljük: 
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7. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA 
- Előkészítő munkák: 
Az előkészítő munkák keretében az E-1.-E-13. jelű Előkészítő munkák helyszínrajza I.-XIII. 
rajzi mellékleteken piros színnel feltüntetett meglévő felfestéseket marással el kell távolítani. 
A meglévő jelek eltávolítása ráfestéssel vagy égetéssel nem történhet! A burkolati jelek 
eltávolítása után a kereszt- és hosszirányú repedéseket, lokális burkolatfelületi hibákat, 
nagyobb felületű burkolati hibákat javítani kell. Emellett ahol a burkolat felülete nyomvályús, 
ott 0,50 m szélességben felületi marással kell a felületet javítani. 
A lokális burkolatfelületi hibák javításának menete a következő: 

• Kivágás 
A hibás felületet krétával kijelölt egyenes vonalak mentén burkolatvágó fűrésszel 
körül kell vágni a hibás aszfaltréteg vastagságában. A vágás fala függőleges legyen.  

• Mozgó részek eltávolítása 
A körülvágott burkolati réteget ki kell bontani és megfelelő helyre szállítani. 

• Tisztítás 
A kátyúzandó felületet porszárazra ki kell tisztítani, és ha szükséges, ki kell szárítani. 

• Előkenés 
A letisztított felületre egyenletes, összefüggő rétegben kell felhordani a 
ragasztóanyagot (0,5 kg/m2 bitumenemulzió) 

• Aszfaltozás, tömörítés 
A kátyúba egyenletesen, amennyiben szükséges: több rétegben kell a megfelelő 
hőmérsékletű AC 11 kopó jelű aszfaltbeton réteget bedolgozni. Tömörítés előtt és 
után léccel kell ellenőrizni a felület egyenletességét és a csatlakozási magasságot. A 
tömörítést vibrációs hengerrel kell végrehajtani. A tömörített felület hossz- és 
keresztirányban hézagmentesen illeszkedjen a környezetébe. A javított felületen és 
szélein horpadás, lépcső, anyaghiány, kidudorodás nem lehet. 

 
A burkolati hibák javításával párhuzamosan a meglévő, kerékpáros nyomvonalba eső 
víznyelők és aknák esetében is beavatkozásra van szükség (víznyelőrács csere, aknafedlap 
csere, szintbe helyezés, burkolat javítás) a Víznyelők, aknák és gázelzárók állapotvizsgálata 
szöveges melléklet táblázatai szerint. 
Aknák szintbe helyezésének technológiája: 

• Meglévő akna körüli burkolat elbontása 
• Felső szűkítő elem körüli burkolat alap bontás, földkiemelés 
• Előre gyártott beton szintbehelyező elem felső szűkítőre helyezése habarccsal 
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• Helyszíni felbeton terítése a szintbehelyező elemre keret rögzítéséhez az akna új 
szintjének megfelelő vastagságban 

• Földanyag visszaterítés, tömörítés 
• Burkolat helyreállítása 
• Aknafedlap keretbe helyezése  

 
Víznyelő rácsok szintbe helyezésének technológiája: 

• Meglévő víznyelő akna körüli burkolat elbontása 
• Felső magasító elem körüli burkolat alap bontás, földkiemelés 
• Helyszíni felbeton terítése a felső magasító elemre keret rögzítéséhez a víznyelő új 

szintjének megfelelő vastagságban 
• Földanyag visszaterítés, tömörítés 
• Burkolat helyreállítása 
• Víznyelő rács keretbe helyezése 
 

Az aknafedlap és a víznyelő rács szintbe helyezésénél a keret rögzítésére és a keret körüli 
terület kitöltésére  GeoLite Asfalto gyors kötésidejű geo-habarcsot javaslunk alkalmazni. A 
habarcs könnyen és gyorsan teríthető, a bedolgozást követően 2 órával már gépjárművel 
terhelhető. Mivel a 11. sz. főút nagy forgalmú, ezért fontos szempont a lehető leggyorsabb 
újraterhelhetőség. A gyorskötésű geo-habarcs útmutatóját az alábbiakban közöljük: 
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Középső elválasztó szigetes szakaszokon a meglévő sziget körüli és az út menti kiemelt 
szegélyeket „Veszélyes kiemelt szegély” burkolati jellel látjuk el. A szegélyek festése előtt a 
kiemelt szegélyek környezetében gyomtalanítás szükséges. A szegélyek felületének festés 
előtt porszáraznak kell lennie. A szegélyek néhány szakaszon erősen leromlott állapotúak, a 
téli időjárás következtében felületük töredezett, szétfagyott. A felületre történő ráfestés emiatt 
nem lehetséges, szükséges a szegélyek rekonstrukciója. A meglévő kiemelt szegélyek 
rekonstrukcióját az alábbiak szerint kell elvégezni:  

• Meglévő aszfalt burkolat vágása (szegély menti útpályán és járdán) 
• Meglévő aszfalt burkolat bontása (szegély menti útpálya és járda) 
• Meglévő szegélykő és beton alapgerenda bontása 
• Bontásból származó törmelék elszállítása 
• Új kiemelt szegély építése beton alapgerendával 
• Aszfalt burkolat helyreállítása a szegély körül (szegély menti útpályán és járdán) 

 
A kereszt- és hosszirányú repedések, lokális burkolatfelületi hibák, nagyobb felületű 
burkolati hibák javítását, valamint az aknafedlapok és a víznyelő rácsok szintbe 
helyezését maradéktalanul szükségesnek tartjuk elvégezni a „Víznyelők, aknák és 
gázelzárók állapotvizsgálata” mellékletben rögzítettek szerint! A szükséges javításokat és 
szintbehelyezéseket a közúti biztonsági audit jelentés sem kifogásolta. A munkák 
elvégzését mind a kerékpárosok mind a gépjárművek forgalombiztonsági szempontjából 
mindenképpen szükségesnek tartjuk elvégezni! 
 
Az egyes, beszámozott víznyelők, aknák és gázelzárók elhelyezkedését az E-1.-E-13. jelű 
Előkészítő munkák helyszínrajza I.-XIII. rajzi mellékletek mutatják. 
 
- Forgalomtechnikai munkák: 
Az előkészítő munkákat követően ki kell helyezni a tervezett jelzőtáblákat, valamint fel kell 
festeni a tervezett új burkolati jeleket és átfesteni a meglévő, megmaradó jeleket. 
Szűkületekben a kiemelt szegélyek felületét festéssel kell ellátni. A Hold utcánál ki kell 
helyezni a tervezett közúti terelőelemeket. Az építési terület tisztítása és az építés alatti 
forgalomkorlátozás jelzéseinek eltávolítása a befejező feladat.  
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8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 
maradhat. A mart, újrahasznosítható anyagot a Megbízó által kijelölt, engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyen kell elhelyezni. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek 
csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező 
módon tárolhatók. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok az 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet 
betartásával tárolhatók.  A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, 
valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. 
Hulladékgazdálkodási terv: a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, 
külön jegyzék készül az útépítés során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt 
EWC kódok szerinti besorolás szerint.  

Hulladékgazdálkodási jegyzék 
A kivitelezés során a bontott anyagokról a tényleges mennyiségnek megfelelő hulladék 
gazdálkodási jegyzék készítendő, és a jegyzék szerinti anyagok elhelyezését engedéllyel 
rendelkező lerakóhelye igazolni szükséges. Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, 
szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. Törvényhez  kapcsolódó, 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól), valamint a 98/2001. (VI. 15.) 
Korm. Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet (A települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről.) rendeletek tárgyi vonatkozású előírásait. 
 
Bontott anyagok elhelyezése 
A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése 
szükséges. 

1.) Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újra 
hasznosítható, ezért elbontás után olyan helyre kell szállítani, ahol újra 
hasznosításhoz fölhasználható az elbontott anyag. A telephelynek érvényes 
működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

2.) Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni 
és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik. 

A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. 

9. BALESET-, ÉS MUNKAVÉDELEM 
Az építés során a közúti közlekedés szabályait (KRESZ), „A közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei” MSZ 07-3608-1991 és „A közúti 
útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” MSZ 20190-1988. szabványok előírásait be 
kell tartani. Az építés során egyebekben a vonatkozó kiviteli tervben foglalt szakági 
követelményeket, tűz és baleset-megelőzési előírásokat a kivitelező köteles betartani. A 
használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és 
egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik. A 
munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy a rossz látási viszonyok között és 
éjszaka is látható legyen. A munkaterületen hagyott gépi berendezéseket, csöveket 
elmozdulás ellen biztonságosan rögzíteni kell. A fentiek alapján kijelentjük, hogy a 
tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, üzemeltethetőség, munkavédelem, 
biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem előírásainak. 
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10. TŰZ-, ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 
A tervezés során a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról (OTSZ) előírásait betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba 
sorolása: „E” nem tűzveszélyes. A figyelembe vehető mértékadó tűzoltó szerek 
tengelyterhelését a pályaszerkezet időszakosan elviseli, a helyszínrajzi geometria 
korlátozottan alkalmas a tűzoltósági járművek közlekedésére.  A tervezett létesítmény 
tűzveszélyességi osztályba nem sorolható építmény.  A tervezett létesítmény nem változtatja 
meg a meglévő tűzvédelmi rendszer elemeit. A tervezett létesítmény az ingatlanok 
megközelíthetőségét és a tűzoltási felvonulási útvonalakat nem befolyásolja. A 11. sz. főút 
mentén a zöldsávban több tűzcsap található. A tervezett forgalomtechnikai beavatkozások 
miatt új tűzcsap létesítésére nincs szükség és azok meglévő tűzcsapot nem érintenek. 

11. KÖZVILÁGÍTÁS 
A 11. sz. főút mentén kétoldalt meglévő közvilágítás van. A megfelelő szolgáltatási 
színvonalú közvilágítás biztosítása a 11-es út mentén elengedhetetlen annak érdekében, hogy 
a burkolatszél mellett megjelenő kerékpáros forgalom láthatósága biztosított legyen. 
Különösen fontos ez azokon a rövid szakaszokon, ahol a külső forgalmi sáv valamilyen okból 
beszűkül (pl.: középsziget).  
A meglévő közvilágítási rendszer által biztosított fényerősségre vonatkozóan 5 kritikus 
csomópontban (Möller István u., Ady u. (a SPAR Szupermarketnél), Papszigeti u., Sellő u., 
Barackvirág u.) fénymérésre került sor, melyet az ÉSZAK-BUDAI Zrt. végzett el. A 
fénymérés eredményéhez kapcsolódó adatokat, következtetéseket, javaslatokat az ÉSZAK-
BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. T-16/082 tervszámú terve tartalmazza, amely 
jelen tervdokumentáció részét képezi. 

12. ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 
A tervezett beavatkozások üzemeltetési és fenntartási költségeit az alábbiak szerint javasoljuk 
megosztani: 

• A 11. sz. főutat érintő elemek (a főút burkolata, a fehér színű, tartós útburkolati jelek, 
a főút menti jelzőtáblák, a víznyelők és aknafedlapok) fenntartása a Magyar Közút 
NZrt. feladata, így ezek üzemeltetési és fenntartási költségei a Közutat terhelik. 

• A 11. sz. főúton a biztonságos kerékpáros közlekedést lehetővé tevő elemek (a sárga 
színű, kétszer fújt, oldószeres útburkolati jelek) fenntartása az Önkormányzat feladata, 
így ezek üzemeltetési és fenntartási költségei az Önkormányzatot terhelik. 

 
Az egyes üzemeltetési és fenntartási feladatok gyakorisága: 

• A tartós útburkolati jelek 3 év élettartamúak, így felújító festésük 3 évente esedékes. 
• A kétszer fújt, oldószeres útburkolati jelek 1 év élettartamúak, így felújító festésük 

évente esedékes. 
• A főút menti jelzőtáblák élettartama magas; tisztításuk, cseréjük eseti jellegű. 
• A főút burkolatán a jövőben keletkező hibák megjelenése és fenntartási gyakorisága 

nem becsülhető. 
• A főút menti víznyelők és aknák jövőbeli meghibásodása és fenntartási gyakorisága 

nem becsülhető. 
 
Összefoglalva az Önkormányzatra vonatkozó üzemeltetési és fenntartási költségek évente 
jelentkeznek, melyek mértéke megegyezik a sárga színű, kétszer fújt, oldószeres útburkolati 
jelek létesítésének költségével. 

13. TÁVLATI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 
A tervezés során több olyan javaslatot tettünk, melyek a 11-es úti gépjármű, kerékpáros és 
gyalogos közlekedésen jelentősen javíthatnak, azonban ezek a beavatkozások csak építési 
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engedélyköteles tevékenységként lehetnének végrehajthatóak, ami jelen beruházás kereteit 
meghaladja. A javasolt távlati fejlesztések az alábbiak: 

• A Dobogókői úti csatlakozásnál új kerékpáros átvezetés kialakítása javasolt építési 
beavatkozással. A Dobogókői út felöl a jobbra kanyarodó sávot ki kell szélesíteni, így 
a meglévő háromszög alakú sziget területe megnövelhető. A 11-es út baloldalán 
található, meglévő kerékpárúttól új kerékpárút szakasz létesül a kiszélesített jobbra 
kanyarodó sávig. A megnövelt területű szigettől a kerékpárosok merőlegesen fogják 
keresztezni a 11-es utat a egyenes főirányok tilos jelzésével egy időben. Emiatt külön 
jelzőlámpa szükséges a kerékpárosoknak a csomópontban. Az átvezetés után új önálló 
kerékpárút épül a meglévő szervizútig. A tervezett 11-es úti átvezetés és az Ipar utca 
között a főút baloldalán nyitott kerékpársávot alakítunk ki 1,25 m szélességgel, a 
Dobogókői útnál téglavörös színű felfestéssel. A jobboldalon kerékpársáv létesül 1,25 
m szélességgel, az Ipar utcánál téglavörös színű felfestéssel. A nyitott kerékpársávval 
és a kerékpársávval a főút felületén is lehetővé tesszük a kerékpározást az átvezetés 
után. A tervezett beavatkozás mértéke, megvalósíthatóságának időtávlata meghaladja 
jelen forgalomtechnikai terv kereteit. A tervezett építési beavatkozás építési 
engedélyköteles tevékenység, ezért kialakítását jelen tervdokumentáció csak 
javaslatként tartalmazza.  

• A Duna Korzó-Pannónia utca csomópontban a meglévő elválasztó szigetek 
korrekciója javasolt annak érdekében, hogy a Pannónia utca felé történő kanyarodó 
mozgások biztosíthatóak legyenek. 

• Az Ady Endre utcai útcsatlakozástól É-ra, a SPAR Szupermarketnél található, 
meglévő gyalogos-átkelőhelyet tervező javasolja áthelyezni az áruháznál található 
csomópont É-i oldalára kiemelt szegélyes elválasztó sziget kialakításával. A 
gyalogátkelő szélessége 4,50 m kell, hogy legyen, mivel főútvonalat keresztez. 

A fejlesztési javaslatokat az J-1., a J-2. és a J-3. jelű Javasolt távlati elrendezési helyszínrajz 
I. , II.  és II. rajzok mutatják be. 
 
A tervhez készült „Közúti biztonsági audit jelentés” több olyan beavatkozást tartalmazott, 
amelyek távlatban, ütemezetten kerülhetnek megvalósításra. Ezen beavatkozások az alábbiak: 

• Útszélesítés a szűkületeknél, ütemezetten, a jogi (kisajátítás) és pénzügyi lehetőségek 
függvényében. 

• Burkolati prizmák elhelyezése 1-1 m-enként a szűkítések átmeneti szakaszain az éves 
felülvizsgálatok értékelése alapján. 

• Meglévő „Besorolási rend” jelzőtáblák cseréje min. D=300 mm alapméretű 
„Útszűkület” betét táblákkal ütemezetten, egyedi felmérés alapján. 

• A teljes beavatkozási szakaszon kopóréteg csere új felfestéssel a pénzügyi lehetőségek 
függvényében, a 11. sz. főút teljes felújításakor. 

 
Ezeket a javaslatokat jelen terv nem tartalmazza. 
 
14. TERÜLETI IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett forgalomtechnikai beavatkozások az alábbi területeket érintik: 
 

Helyrajzi szám Megjegyzés 
023/9 - 
8908/8 Dózsa György út 
8901 Dera-patak 
83/2 Ipar utca 
83/6 Dózsa György út 
23/4 - 
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23/5 - 
23/8 - 
290 Möller István utca 
377 Rózsa utca 
385 - 
873 Dunakanyar körút 

476/1 Vasúti villasor 
1147/1 Római Sánc utca 
1147/4 Dunakanyar körút 
988/2 Dunakanyar körút 
2586 Dunakanyar körút 

2954/1 Dunakanyar körút 
2734/4 Szentlászlói út 
2954/2 Fulco deák utca 
2955 Hold utca 
3683 Hold utca 
2956 Sztaravodai út 

3073/1 Egres utca 
3703/2 Egres út 
3773/2 - 
4428/5 Ady Endre utca 
4590 Papszigeti utca 

4428/3 Ady Endre út 
 
A 11. sz. főutat érintő beavatkozások a Magyar Közút NZrt. kezelésében (Magyar Állam 
tulajdona), míg a mellékirányú burkolati jel felújítások az Önkormányzat kezelésében és 
tulajdonában lévő utakat érintik. 
 
15. EGYEBEK 

• A tervtől csak a tervező hozzájárulásával lehet eltérni. 
• A megvalósítás során tervezői művezetést javaslunk. 

 
 

16. ENGEDÉLYEZÉSSEL ÉRINTETTEK JEGYZÉKE 
 
Közútkezelők:  
• Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45. D. ép. 
• Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
Vagyonkezelő: 
• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
 
Járatüzemeltető: 
• VOLÁNBUSZ Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131. 

 
Kerékpáros civil szervezetek: 
• Magyar Kerékpárosklub 1133 Budapest, Kárpát u. 48. 
• BringaZóna   
 
Egyéb: 
• TANDEM Mérnökiroda Kft. 1300 Budapest, Pf.: 4. 
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. 
• Szentendrei Rendőrkapitányság 2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a. 
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17. KÖZÚTKEZEL ŐI HOZZÁJÁRULÁSOK, SZABVÁNY ALÓLI FELMENTÉS 
 

- Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 9-00297-2/2016 ügyiratszámú 
közútkezelői hozzájárulása mellékelve. 

- Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóságának PES-2389/2/2016 iktatószámú 
közútkezelői hozzájárulása mellékelve. 

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIF/20830/1/2016-NFM iktatószámú Útügyi 
Műszaki Előírás alóli felmentése mellékelve. 

- Közúti biztonsági audit lezáró jegyzőkönyv mellékelve. 
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