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1. Tervezői nyilatkozat

Tárgyban szereplő felülvizsgálati terv készítése során a vonatkozó tervezési szabványokat :
93/2012. (V.10.) Kormány rendelet; 1988. évi I. törvény; 5/2004 (I.28.) GKM rendeletet; Útügyi
Műszaki Előírásokat betartottam.
Kijelentem, hogy a tervezői tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a
tervezés idején érvényben levő általános érvényű előírásoknak, a tervezést a mérnök kamarai
tevékenységi körömön belül végeztem.

Miskolc, 2021. január

Rékó Tamás
tervező
KÉ-K 05-0598
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2. Előzmények
Az 5/2004 (I.28.) GKM rendeletet – mely a helyi közutak szabályozásáról szól – figyelembe véve,
melynek végrehajtási ideje 2005. január 1-én lépett hatályba, előírja az (5) bekezdés C.6.1. pontja,
hogy minden településnek forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie.
A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. /2/ bekezdése alapján a közút
forgalmi rendjét legalább öt évente a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, ha szükségessé válik a
meglévő forgalmi renden változtatni kell.
Tiszaújváros forgalomtechnikai tervének legutóbbi felülvizsgálata 2016 évben, öt évvel ezelőtt
történt. A fenti számú előírásokra hivatkozva Tiszaújváros Önkormányzata a

forgalmi rend

felülvizsgálatát Rékó Tamás tervezőtől megrendelte.

3. Meglévő állapot rögzítése
A forgalomtechnikai terv készítéséhez a település digitális EOV alapú térképét használtuk. A
meglévő állapot rögzítéséhez külön réteget használtunk, így a felmért állapot egyéb dwg vagy dxf
alapú CAD szoftverekbe illeszthető.
A kezelhetőség, frissíthetőség érdekében a forgalomtechnikai terv készítéséhez a térinformatikát
hívtuk segítségül. A meglévő forgalomszabályozási eszközöket és a tervezett változtatásokat az
Autodesk AutoCAD szoftverével dolgoztuk fel. A széleskörű felhasználhatóság érdekében a
rögzített adatokat ESRI Shape formátumú térinformatikai alkalmazások számára előkészített
formátumban is dokumentáltuk.
Az adatok hordozhatók, arra alkalmas térinformatikai szoftveren (pl. Qgis) akár terepen (utcán)
Android operációs rendszert futtató tableten is használható.
A dwg állomány az Autodesk dwgTrueView programjával is kezelhető egyéb rétegekkel bővíthető.

4. Intézkedési terv
A városban a forgalomszabályozás eszközei közül a közúti jelzőtáblák mellett burkolati jelek,
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forgalomcsillapító eszközök kerültek alkalmazásra.
A városon halad keresztül a 35. számú Nyékládháza – Debrecen másodrendű főút. A közút érintett
szelvényszámai a 16+182 és 20+204 szelvények között. A forgalomtechnikai módosítások nem
érintik a közút forgalmát.
Általánosságban megállapítható, hogy a forgalomtechnikai eszközöket a város üzemeltetése a
szabályoknak

megfelelően

használja.

Kirívó

forgalomtechnikai

hiányosságot

vagy

túlszabályozottságot a felülvizsgálat során nem találtunk.
4.0.1 . Tömegközlekedés
A városon a Volánbusz Zrt. járatai haladnak keresztül. A helyi járatok szolgáltatója is a Volánbusz
Zrt.
A helyi tömegközlekedésre a központtól távolabbi városrészek, iparterületek megközelíthetősége
miatt van szükség. A járatok útvonala ezt veszi figyelembe. Az 1 és 1a járatok a Tiszaszederkényi
városrészbe, a 2-es a Tiszaparti városrészbe és a 3-as az ipari park (Jabil) felé közlekednek. A
járatok sűrűsége megfelelőnek mondható, kihasználtsága a hétvégi időszakot kivéve megfelelő.
4.0.2 . Egyéni gépjármű közlekedés
A Városban az utak szilárd burkolattal kiépítettek. Az utak kapacitása a jelenlegi
forgalomnagyságot a meglévő szabályozásokkal kielégítik, a jelzőtáblás forgalmi szabályozáson
kívül magasabb szabályozási rend szükségessége merülhet fel a 6.1 pontban felsorolt helyszíneket
illetően. A jelzett helyeken nem elsősorban kizárólag forgalomtechnikai eszközök hanem inkább
építési megoldások lennének szükségesek ezért ezek ennek a dokumentumnak a határait átlépik.
4.0.3 . Kerékpáros közlekedés
A városban kiépített vagy jelzett kerékpárforgalmi létesítmények számos helyen találhatók. A
forgalmi rend többnyire megfelelően jelzett átgondolt. A jelzett kerékpárutak elsősorban a kelet –
nyugati tengelyen kerültek kialakításra, észak-déli viszonylatban néhol hiányosak. A kerékpárutak
számát a belvárosi részek (Szent István, Bethlen Gábor utcák) egyes szakaszain lehetne növelni,
azonban a hiányzó hálózati elemek építési beruházást igényelnek.
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4.0.4 . Gyalogos közlekedés
A városban a helyi közútjainak nagy részén legalább egyik oldalt kiépített járda található. A járdák
burkolata többnyire beton térkő, vagy aszfalt burkolatú, megfelelő szélességben kiépítve. A kijelölt
gyalogátkelőhelyek megfelelően szabályozottak, sok esetben szintben is kiemeltek. A városban
„okos zebra” is kialakításra került. Összességében a gyalogosok védelme érdekében a szabályozás
megfelelő.
4.0.5 . Forgalomcsillapítás
A városban több helyen található épített forgalomcsillapító forgalomtechnikai eszköz a
gépjárműforgalom szabályozására.
•

A sebességcsökkentő küszöbök kiépítése a szabványoknak eleget tesz, táblával jelzettsége
megfelelő. Egyes helyeken a még ki nem cserélt„Bukkanó” táblát az „Egyenetlen úttest”
táblára kell kicserélni.

•

A további lehetséges sebességcsökkentő küszöbök, bordák telepítésével részletesebben
foglalkozunk a 6.2.9 és 6.2.12 számú pontokban.
4.0.6 . Súlykorlátozás

A város egész területére vonatkozó 12 t-ás súlykorlátozás megszüntetéséről való döntést követően a
4.2 (Eltávolítandó táblák) pontokban felsorolt táblákat el kell távolítani a korlátozás feloldásához.
A város útjain túlszabályozottság, eltúlzott korlátozás nem található.
4.0.7 . Várakozóhelyek
A városban több várakozóhely került és kerül kialakításra. A növekvő gépjármű forgalom igényeit
elsősorban a belvárosi részeken már nem mindig sikerül kielégíteni. Felszíni várakozóhely már
szinte csak a zöld felületek rovására lenne kialakítható. Az utóbbi időben több helyszínen is bővült
vagy módosult a várakozóhelyek száma, kialakítása. Az egyik legkritikusabb helyszínen, a
termálfürdő bejáratánál szabályozottabb lett a parkolás, de a zsúfoltság csökkentésére újabb
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parkolók kialakítása javasolt a rendelkezésre álló területen.
Általánosságban megállapítható, hogy a forgalomtechnikai eszközöket a település üzemeltetése a
szabályoknak

megfelelően

használja.

Kirívó

forgalomtechnikai

hiányosságot

vagy

túlszabályozottságot a felülvizsgálat során nem találtunk.
A helyszíni bejárás megállapításai során a további pontokban felsorolt változtatásokra,
módosításokra van szükség ahhoz, hogy a település forgalmi rendje az 1. pontban említett
jogszabályok által előírt követelményeknek megfeleljen.

4.1 Kihelyezendő, áthelyezendő táblák
4.1.1 . Örösi út – Sulymoshát út
A kerékpárúton mindkét irányból a kerékpárút vége tábla oszlopára került felszerelésre a kerékpárút
kezdete tábla, mely így menetirány szerinti bal oldalra került. Áthelyezésük a jobb oldalra
szükséges.
4.1.2 . Örösi út – Krisztina út
A kerékpárúton mindkét irányból a kerékpárút vége tábla oszlopára került felszerelésre a kerékpárút
kezdete tábla, mely így menetirány szerinti bal oldalra került. Áthelyezésük a jobb oldalra
szükséges.
4.1.3 . Örösi út – Bélahalma út
A kerékpárúton mindkét irányból a kerékpárút vége tábla oszlopára került felszerelésre a kerékpárút
kezdete tábla, mely így menetirány szerinti bal oldalra került. Áthelyezésük a jobb oldalra
szükséges.
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4.1.4 . Örösi út – Izabella út
A kerékpárúton mindkét irányból a kerékpárút vége tábla oszlopára került felszerelésre a kerékpárút
kezdete tábla, mely így menetirány szerinti bal oldalra került. Áthelyezésük a jobb oldalra
szükséges.
4.1.5 . Örösi út – Tárnok út
A kerékpárúton mindkét irányból a kerékpárút vége tábla oszlopára került felszerelésre a kerékpárút
kezdete tábla, mely így menetirány szerinti bal oldalra került. Áthelyezésük a jobb oldalra
szükséges.

4.2 Eltávolítandó táblák, jelek
4.2.1 . 12 t-ás súlykorlátozás megszüntetése
A képviselő-testületi döntés értelmében a településen megszűnik a 12 t-ás korlátozott forgalmú
övezet (zóna). A KRESZ 53/c és 53/d Korlátozott forgalmú övezet és Korlátozott forgalmú övezet
vége táblákat el kell távolítani az Örösi (két helyen), Tisza, Szent István, Szederkényi és Dózsa
György utakról a 3001 – 3013 számú fotókon azonosított helyekről.
4.2.2 . Tiszavirág utca útszűkület kezelése
A Tiszavirág utca déli végén a település vége tábla oszlopán a szembejövő forgalom elsőbbsége
tábla eltávolításra kerül. A tábla párja ami a 2169/2 hrsz.-ú ingatlan előtt volt kihelyezve, szintén
eltávolítandó. A két tábla között mintegy 200 m távolság van, de az út nem belátható, így az
elsőbbség adása sem valósítható meg..
4.2.3 . Rózsa utca 34.sz. Déli és keleti oldal
A „különösen veszélyes hely” burkolati jel, (amelyet elsősorban a vasúti átjárókhoz és az
útkereszteződés területére kellene festeni) a rendőrök észrevétele szerint felesleges, mert ezen a
burkolati jelen megállási tilalom van, viszont rakodási terület miatt várakozni tilos táblák vannak
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kihelyezve. A burkolati jelen a rakodás idejére sem lehet megállni. A burkolati jel teljesen
felesleges, eltávolítása javasolt.

5. Vegyes rendelkezések
A kihelyezésre kerülő KRESZ táblák tartó oszlopait a földbe be kell betonozni és az
oszlopokra kihelyezett KRESZ táblák alsó szélének a talajtól mért távolságának 1,50
méterre kell lennie. Ahol gyalogos közlekedés van ott a tábla alsó élének a járda síkjától
minimum 2,20 méterre kell lennie. A jelzőtáblákat a vonatkozó jogszabályban előírt
minőségű fényvisszaverő fóliás kivitelben kell elkészíttetni 600 milliméteres méretben.
A 7-8 évvel ezelőtt kihelyezett jelzőtáblákat a kopottságuknak megfelelő ütemben
szükséges lecserélni.
A tervben foglalt forgalomtechnikai intézkedésektől eltérni csak külön szakértői eljárás
lefolytatásával lehet.
A kihelyezett közúti jelzéseknek napszaktól függetlenül jól láthatóaknak kell lenniük.
A részletes táblakataszterben a megjegyzések rovatban feltüntetett karbantartási, javítási, pótlási
munkákat mielőbb el kell végezni.

6. Javaslatok

6.1 Általános javaslatok
Az intézkedési tervben felsoroltakon kívül a helyszíni bejárások alkalmával tapasztaltak alapján
nincs szükség sürgős beavatkozásra.
A gépjárművek közlekedése megfelelően szabályzott.
A gyalogosok védelme a gépjárművekkel szemben kiemelt szerepet kap a városban, köszönhetően a
gyalogút hálózat kiépítettségének és a kiemelt gyalogátkelőhelyeknek. A kerékpárosok kiemelten
sok kerékpárutat vehetnek igénybe, ennek ellenére nagyon sok helyen szabálytalanul a gyalogjárdán
közlekednek.
A parkolási létesítmények megfelelőek, az igényeket a növekvő gépjárművek száma miatt egyre
nehezebben elégítik ki. A város preferált helyein hétköznap a nappali órákban nhéz szabad
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várakozóhelyet találni a célállomás közelében.
A közlekedési feltételek további javításához a távlati fejlesztésekre vonatkozó javaslataink:
•

Az Örösi út és a Lévay József utca csomópontjában a forgalomszámlálási adatok, geometriai
lehetőségek alapján kell dönteni a jelzőlámpás szabályozás vagy körforgalmú csomópont
létesítésének lehetőségéről.

•

A Bocskai, Dózsa György, Rákóczi, Ady utcák csomópontjában az öt utca találkozása és a
meglévő elhúzott útbecsatlakozások nehéz hatékony szabályozhatósága miatt elsősorban
körforgalmú csomópont kialakítását javasoljuk.

•

A sebességcsillapító küszöböknél a sebességkorlátozó tábla mellett az egyenetlen úttest
figyelmeztető tábla kerüljön kihelyezésre, a „bukkanó” figyelmeztető táblákat le kell
cserélni, ahol még nem történt meg.

•

A kerékpárosok járdán való közlekedésének csökkentésére (megszüntetésére) a megfelelően
széles útszakaszokon kerékpáros nyomok és rávezető szakaszok kialakítását javasoljuk
geometriai felméréseket tervezéseket követően.

•

A sebességcsillapító küszöbök számának további növelését csak alapos megfontolások után
tartjuk elfogadhatónak.

6.2 Lokális javaslatok
6.2.1 . Örösi út – 35.sz. Főút csomópont
Az e-UT 03.04.11 számú a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi műszaki
előírás 16. pontjának 16.1 általános előírások fejezete bekezdései szabályozzák a csomópontokban a
kerékpáros forgalom szabályozását.
Jelen esetben két ide vonatkozó bekezdést kell figyelembe venni:
•

„Közút mellett vezetett kerékpárút és gyalog- és kerékpárút általában a vele párhuzamos
közúttal megegyezően adjon vagy kapjon elsőbbséget a keresztező úttal szemben.”

•

Ha a kerékpárút forgalma alárendelt a keresztezésben, akkor az átvezetés határainak
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kijelölésén kívül a megállás helyét jelző vonalat és 3,00 m hosszúságú záróvonalat, továbbá
az elsőbbségadás burkolati jel szimbólumát lakott területen is fel kell festeni a kerékpárutak
torkolatában.
A hivatkozott útügyi műszaki előírás vizsgálatai szerint a legnagyobb veszélyt a jobbra kanyarodó
járművek jelentik a kerékpárosok számára, ezért a gépjárművek kanyarodó mozgását körültekintően
elemezni kell és forgalomtechnikai és/vagy építési intézkedéseket kell tenni a kerékpárosok
biztonsága érdekében. Alapvető forgalomtechnikai intézkedések eszközei a KRESZ 95/b ábra
szerinti jelzőtábla (jobbra vagy balra mutató kiegészítő táblával) és a KRESZ 158/g ábra szerinti
burkolati jel.

2. Ábra:
KRESZ 95/b

1. Ábra:
KRESZ 158/g

Az országos közút kezelője a Magyar Közút Nzrt, így a 35-ös főúton a táblák kihelyezése,
eltávolítása az Ő feladata. Baleseti statisztikákból úgy ítéli meg, hogy nem szükséges a 95/b
„Kerékpárosok” tábla kihelyezése (jobbra illetve balra mutató nyíllal a csomópont előtt.
Jelen helyzetben a kerékpárút van alárendelve a közút forgalmának. A kerékpáros csak alapos
körültekintés után haladhat át a közúton. A 158/g ábra szerinti kerékpáros átvezetés burkolati jel
még éppen fellelhetően látható a csomópont Örösi utcai ágában. A burkolati jel alkalmazása -mivel
a kerékpárút vége tábla mindkét oldalon ki van helyezve – nem kötelező csak felhívja a figyelmet a
kerékpárosok jelenlétére. A lekopott vörös színű burkolat felújítása nem javasolt mivel az a
kerékpáros elsőbbségét jelzi és így nem lenne egyértelmű a szabályozás.
Az alábbi ábra mutatja a csomópont szabályozását.
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3. Ábra: 35-os főút - Örösi út csomópontja

6.2.2 . Szent István út – 35.sz. Főút csomópont
A csomópont forgalom szabályozása hasonló az Örösi utcai csomóponthoz. Itt is a kerékpárút
forgalma került alárendelésre a közút forgalmával szemben. A kerékpárúton az elsőbbségadás tábla
helyett Állj! Elsőbbségadás táblák kerültek kihelyezésre a nagyobb közúti keresztező forgalom
miatt. A Szent István úton a kerékpáros átvezetés nem került felfestésre, ez a jelenlegi szabályozás
mellett nem is kötelező. A kerékpárúton azonban a megállás helyét jelző vonalat és 3,00 m
hosszúságú záróvonalat, továbbá az elsőbbségadás burkolati jel szimbólumát lakott területen is fel
kell festeni a kerékpárutak torkolatában.
A burkolati jel pótlandó az alábbi ábra szerint:
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4. Ábra: 35-ös főút - Szent István út csomópont

6.2.3 . Béke út – 35.sz. Főút kereszteződés

A csomópont forgalom szabályozása hasonló az Szent István utcai csomóponthoz. Itt is a kerékpárút
forgalma került alárendelésre a közút forgalmával szemben. A kerékpárúton az elsőbbségadás tábla
helyett Állj! Elsőbbségadás táblák kerültek kihelyezésre a nagyobb közúti keresztező forgalom
miatt. A Béke úton a kerékpáros átvezetés nem került felfestésre és nem is lenne szabályos. Ez
abban az esetben lehetne csak lehetséges ha jelzőlámpás forgalomirányítás jelzései között külön
kerékpáros jelzőlámpa is szerepelne. A kerékpárúton azonban a megállás helyét jelző vonalat és
3,00 m hosszúságú záróvonalat, továbbá az elsőbbségadás burkolati jel szimbólumát itt is fel kell
festeni a kerékpárutak torkolatában.
A burkolati jel pótlandó az alábbi ábra szerint:
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5. Ábra: 35-ös főút - Béke út csomópontja

6.2.4 . Szederkényi út – 35.sz. Főút csomópont

A csomópont forgalom szabályozása hasonló az Örösi utcai csomóponthoz. Itt is a kerékpárút
forgalma került alárendelésre a közút forgalmával szemben. A Szederkényi úton a kerékpáros
átvezetés nem került felfestésre, ez a jelenlegi szabályozás mellett nem is kötelező. A kerékpárúton
azonban a megállás helyét jelző vonalat és 3,00 m hosszúságú záróvonalat, továbbá az
elsőbbségadás burkolati jel szimbólumát lakott területen is fel kell festeni a kerékpárutak
torkolatában.
A burkolati jel pótlandó az alábbi ábra szerint:
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6. Ábra: 35-ös főút - Szederkényi út csomópontja

6.2.5 . Szent I. út 1-11 sz. épület előtti szakaszon kerékpáros forgalom szabályozása

A Szent István 1-11 számú épületek előtti szakaszon a várakozóhelyek melletti járdaszakasz
megfelelő szélességű, kijelölhető kerékpárút számára. A 11 szám felőli végén a meglévő
kerékpárúthoz kapcsolódik. A kerékpáros mozgás segítésére burkolati jel alkalmazható. A Szent
István utca 1/A előtt a járdaburkolat 2,8 m széles, a várakozóhelyek előtti burkolt felület 0,8 m
széles. A két felülettel 3,6 m szélességben az osztatlan gyalogos- és kétirányú kerékpárút 3,5 m-es
burkolatszélessége megfelelő.
A Mátyás király úti kerékpárútig az épület sarkától 11 m hosszban a burkolat 2,8 m széles ami a
max. 50 m hosszban szűkületként alkalmazható 2,55 m-es elvárt szélességet teljesíti.
A következő ábrán mutatjuk be a forgalomszabályozás módját.
A konfliktushelyzetek csökkentése érdekében alkalmazott burkolati jelek a következők:
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8. Ábra: Burkolati jel a 11.sz. előtt

7. Ábra: Szent István 1-11 kerékpárút táblázása
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9. Ábra: Burkolati jel az 1.sz. előtt

A kerékpárút burkolati jelzést a kerékpárút és gyalogút összeköttetéseinél meg kell ismételni. A
burkolati jelek színe: sárga.
6.2.6 . Huszár A. u. Tiszaújváros rendőrkapitányság előtti szakaszon gyalogos
átvezetés
Kijelölt gyalogátkelőhely létesítése lehetséges a déli oldalon kezdődő meglévő járda
keresztmetszetében. A szükséges látótávolság biztosítható. A közelben viszont nincs közvilágítás
így az is megoldandó feladat. A kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséhez közlekedési hatósági
engedély szükséges. Az engedélyhez útépítési és közvilágítási terv szükséges. Az engedélyezéshez
be kell szerezni az e-közmű nyilatkozatokat is. Az engedélyezési eljárás időtartama 60 nap.
A terveztetést célszerűen meg kell előznie egy úgynevezett helykijelölő helyszíni bejárásnak amire
az érintetteket meg kell hívni. Az ügyben érintettek: Polgármesteri Hivatal, Közlekedési Hatóság,
Városi Rendőrkapitányság, Közösségi Közlekedési szolgáltató.
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6.2.7 . Huszár Andor utca – Kandó Kálmán utca csomópontjától keletre eső terület
kerékpáros forgalom szabályozása
A Huszár Andor úthoz hasonlóan mindkét oldalon található gyalogjárda. Az előző szakaszhoz
hasonlóan az északi oldalon lévő 3,0 m széles burkolt felületet lehet kijelölni kerékpárút számára.
A szükséges táblázás az alábbiak szerinti:

10. Ábra: Kerékpárút táblázás, Kandó K. utcától keletre

6.2.8 . Kazinczy Ház parkoló forgalomszabályozása
A 2020 július 17-én kelt forgalomtechnikai javaslatok dokumentáció 18. pontjában javaslatot
adtunk a parkolón átvezető út egyirányúsítására a Bethlen Gábor úttól a Kazinczy út felé. Kérésként
felmerült, hogy az egyirányú közlekedés csak az első parkolóállások után lépjen életbe. A szűkületi
szakasz rövidsége miatt az egyirányúsítás helyett az útszűkület elsőbbségének szabályozást
javasoljuk a 11 ábra szerint.
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11. Ábra: Kazinczy Ház parkoló forgalom szabályozása

6.2.9 . Vasvári Pál utcában sebességcsökkentő küszöb alkalmazásának lehetősége

A sebességcsökkentés módszereit az e-UT 03.07.13 számú „A közutakon alkalmazható
sebességcsökkentő eszközök” című Útügyi Műszaki Előírás szabályozza.
Az alkalmazásra vonatkozó iránymutatások:
•

Útburkolati küszöbbel csak a sebesség helyi mérséklése érhető el, mert csak a beépítés
helyén hatásosak.

•

Elhelyezésük javasolható:
◦

a forgalomcsillapított út kezdetén, a forgalmi út szegélyvonalától 5-15 méterre, és

◦

egymástól 60-80 méternél nem távolabbi távolságban a forgalomcsillapított út további
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szakaszain.
•

Az útburkolati küszöböket a burkolattól eltérő világos színű anyagból kell készíteni, vagy
külön jelzésükről útburkolati jelek alkalmazásával kell gondoskodni.

•

A geometriai kialakítást gondosan meg kell tervezni és az építést általában több aszfaltréteg
sablon szerinti elterítésével és bedolgozásával rendkívül gondosan kell elvégezni.

•

Kétoldali 0,75 m széles burkolatsáv eredeti szinten tartása javasolt jelentősebb
kerékpárforgalom esetén.
6.2.10 . Autóbusz megállóhely áthelyezése a Teleki Blanka utcáról.

A Teleki Blanka utcán lévő autóbusz megállóhely a termál fürdő elé történő áthelyezése esetén a
következő forgalmi változásokat kell végrehajtani.
•

Az út kétirányú forgalomra csak személygépjárművekkel alkalmas. A termálfürdő előtti
ívben a busz nem tud saját sávjában kanyarodni.

•

Az út egyirányúsítása szükséges.

•

Mivel a meglévő járda használható megállóhelyként csak a Teleki Blanka utca irányából a
Szederkényi út irányába haladó forgalmi rend jöhet számításba.

•

A meglévő járda alkalmas a buszmegállóhely járdasziget fellépő szerepének betöltésére.

•

A Teleki Blanka útról a busz befordulása a jelenlegi szegélylekerekítő sugárral biztosított.

•

A Szederkényi úti csatlakozásnál a szegélylekerekítő ívek nem felelnek meg a
buszközlekedés igényeinek. Az autóbusz nem tud saját sávon fordulni és ez balesetveszélyes
helyzetet okozhat. Javasolt a szegélykorrekció.

A forgalomtechnikai megoldást az alábbi ábrán mutatjuk be:
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12. Ábra: Termálfürdő előtti út egyirányúsítása

6.2.11 . Lévai út 1-11 szám előtti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
szabályosság felülvizsgálata

Az e-UT 03.04.11 számú a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi műszaki
előírás 8.4. táblázata alapján az elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút minimális
szélessége 3,50 m. A helyszíni felmérés szerint a várakozóhelyek végét jelölő fehér felfestés és a
burkolat másik széle között a távolság 3,60 m, ami az előírásnak megfelel.
Viszont a ferde beállású várakozóhelyek merőleges hosszúsága csak 4,5 m ami az e-UT 03.02.31
számú, „A parkolási létesítmények geometriai tervezése” című Útügyi műszaki előírás szerint 4,8
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és 5,2 m között változik a felállás szöge szerint. Ebből adódik, hogy a járművek „rálógnak” a
gyalog- és kerékpárútra ezáltal zavarva a gyalogos – kerékpáros forgalmat.
Vagy a várakozóhelyek átalakítása szükséges vagy a kerékpárút megszüntetése. Az előbbi esetben
engedélyköteles tervezési tevékenységre van szükség.
6.2.12 . Verebély László úton sebességcsökkentő küszöb alkalmazásának lehetősége
A sebességcsökkentés módszereit az e-UT 03.07.13 számú „A közutakon alkalmazható
sebességcsökkentő eszközök” című Útügyi Műszaki Előírás szabályozza.
Az alkalmazásra vonatkozó iránymutatások:
•

Útburkolati küszöbbel csak a sebesség helyi mérséklése érhető el, mert csak a beépítés
helyén hatásosak.

•

Elhelyezésük javasolható:
◦

a forgalomcsillapított út kezdetén, a forgalmi út szegélyvonalától 5-15 méterre, és

◦

egymástól 60-80 méternél nem távolabbi távolságban a forgalomcsillapított út további
szakaszain.

•

Az útburkolati küszöböket a burkolattól eltérő világos színű anyagból kell készíteni, vagy
külön jelzésükről útburkolati jelek alkalmazásával kell gondoskodni.

•

A geometriai kialakítást gondosan meg kell tervezni és az építést általában több aszfaltréteg
sablon szerinti elterítésével és bedolgozásával rendkívül gondosan kell elvégezni.

Kétoldali 0,75 m széles burkolatsáv eredeti szinten tartása javasolt jelentősebb kerékpárforgalom
esetén.
6.2.13 . Huszár Andor
forgalomszabályozása

út

–

Dózsa

György

út

A csomópontban a baleseti statisztika alapján forgalmi rend változás indokolt.
A forgalmi rendet az alábbi ábra szerint változtatjuk:
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13. Ábra: Huszár Andor - Dózsa György utcák csomópontja
•

A Huszár Andor utca mindkét irányából az Elsőbbségadás tábla helyett Állj! Elsőbbségadás
táblák kerülnek kihelyezésre.
6.2.14 . Örösi út – Árpád út csomóponttól az Örösi út – Mátyás király úti
csomópontig a kerékpáros forgalom szabályozása

Jelenleg az Örösi úton az utca páros házszámú oldalán a meglévő járdán halad – szabálytalanul – a
kerékpáros forgalom döntő többsége. A páratlan oldalon kisebb szélességű járda épült. Ezen az
oldalon kerékpáros forgalom gyakorlatilag nincs.
Külön kerékpárút kialakítására rendelkezésre álló hely nincs a területen. A páros oldalon gyalog- és
kerékpárút kialakítására van lehetőség amit az alábbiak is indokolttá tesznek:
•

A szakaszon a meglévő gyalogútra merőlegesen több kerékpárút csatlakozik, ez a hálózat
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továbbfejlesztése szempontjából előnyös.
•

A rendelkezésre álló szabad terület nagyobb mint a páratlan oldalon

•

A kerékpáros csatlakozások, célok ezen az oldalon találhatók, a kerékpárosok átterelése a
másik oldalra indokolatlan, és folyamatos szabályszegésekkel járna.

Ezen indokok alapján a páros oldalon javasolt a meglévő gyalogútból gyalog- és kerékpárosút
kialakítása az alábbi szempontok figyelembe vételével:
•

A jelenlegi gyalogút szélessége 3,1 m. Az épületek felőli oldalon ~ 1,0 m -el szélesíthető.

•

A gyalog- és kerékpárút létesülhet elválasztott és elválasztás nélküli kialakítással. Az előírt
szélességi méreteket az e-UT 03.04.13:2019 számú „Kerékpározható közutak tervezése”
című műszaki előírás szabályozza. Az előírás 4.5 pontja alapján az elválasztott gyalog- és
kerékpárút minimális szélessége 4,25 m, az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
minimális szélessége 3,50 m.

•

A műszaki előírás és a rendelkezésre álló szabad hely miatt az elválasztás nélküli gyalog- és
kerékpárút kialakítása lehetséges.

A szakaszon az épületek felé eső oldalon a burkolat szélesítése szükséges úgy, hogy az minimum
3,50 m legyen.
A burkolat szélesítés elkészítése után a használatra ajánlott felületeket (oldalakat) 25-30
méterenként alkalmazott kerékpár- és gyalogos piktogramokkal lehet (célszerű) jelölni. Lehetőség
szerint a közút felőli oldalon kell kijelölni a kerékpározásra ajánlott felületet.
A szakasz kezdő és végpontjához az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdete és vége
táblákat kell kihelyezni. A közbenső útátjáróknál csak az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút
kezdete táblák kihelyezése szükséges.
6.2.15 . Tisza út, Kazinczy Református Iskola melletti útszakasz megállás
szabályozása
Az út szélessége 9,0 m, a kétoldali parkolás 2x2,5 m helyigényét figyelembe véve a folyamatos
közlekedésre 4,0 m marad, ami a kétirányú forgalom számára nem elégséges.
Ezért az alábbiak szerinti szabályozás javasolt:
•
A Szederkényi út irányában a kihelyezett megállni tilos táblákat célszerű megtartani,
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•

•

mivel az ezen oldalon lévő társasházak parkolási igényeire elsősorban az épületek
közötti utak szolgálnak.
A Munkácsy út irányába az általános iskola végénél lévő táblát javaslatunk szerint
meg kell szüntetni. Ezen tábla hatálya csak a 19-21 számú épültek felé becsatlakozó
útig tartott, így mintegy 33 m hossz szabadul fel parkolásra. A becsatlakozás után a
12-13 m hossz marad a parkolásra. Az út szélessége miatt ez elégséges lehet a
kijelölt gyalogátkelőhely rálátási háromszögének biztosítására.
A kijelölt gyalogos átkelőhely rálátási háromszögét geodéziai felmérés után lehet
kiszerkeszteni. Ha a szerkesztés eredménye nem teszi lehetővé az érintett 12-13 m
hosszban a megállást, akkor a megállni tilos táblát az ábra szerinti helyre kell
áthelyezni.

Áthelyezésre kerülő
Megállni tilos tábla

14. Ábra: Megállni tilos tábla áthelyezése

A 19-21 sz. épületekhez vezető út elsőbbségének szabályozására a hiányzó elsőbbségadás kötelező
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tábla kihelyezése szükséges.

Kihelyezendő Elsőbbségadás
kötelező tábla

15. Ábra: Elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése

6.2.16 . Árpád út 41.sz. melletti bekötőút rálátási háromszög vizsgálat

Az ÚT 2-1.201 sz. „Közutak tervezése” útügyi műszaki előírás 4.8.4 pontja szabályozza a
csomópontban biztosítandó rálátási háromszöget. A rálátási háromszögbe növényzet,
reklámtábla vagy parkoló nem helyezhető.
A ciklámen színű sraffozás az elsőbbségadás táblával szabályozott kihajtás rálátási
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háromszögét mutatja, a kék színű az Állj! Elsőbbségadás táblával szabályozottat.

16. Ábra: Rálátási háromszögek

Javaslatunk alapján a növényzet nyesése mellett a kihajtó burkolatszélnél meglévő
forgalomtól elzárt terület meghosszabbításával (parkolás tiltása) biztosítható a rálátási
háromszög. Közlekedési tükör kihelyezésének szükségességét fenti intézkedések megtétele
után nem látjuk indokoltnak.
6.2.17 . Mátyás király út 36.sz. melletti útszakasz
A lakótömb 22 sz. felé eső végéhez a 4. ábrán jelzett helyekre a „ lakó-pihenő övezet” és
„ lakó-pihenő övezet vége” táblákat kell kihelyezni.
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17. Ábra: Lakó-pihenő övezet szabályozás

6.2.18 . Örösi út – Árpád út kereszteződésében a kiemelt gyalogátkelőhelyre
figyelmeztető tábla áthelyezése

A jelenlegi állapot szerint a kijelölt gyalogátkelőhely közelebbi szélétől 40,5 m távolságra
van elhelyezve a tábla az alábbi ábra szerint.
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18. Ábra: Jelenlegi állapot

A tábla elhelyezésére az ÚT 2-1.207 „Közúti forgalom csillapítása” Útügyi műszaki előírás
ad iránymutatást miszerint az útburkolati küszöböt mintegy 20 m-el előzze meg a
figyelmeztető tábla. Más rendelet, illetve szabvány erre nem vonatkozik. A következő ábrán
jelöltük az áthelyezett táblát.

19. Ábra: Áthelyezett tábla (21 m)
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6.2.19 . Örösi út – Árpád út kereszteződéstől az Örösi út - Lévay út kereszteződéséig
tartó szakasz sebesség korlátozása
Sajóörös irányában a jobb oldali sáv mellé nem kerültek kihelyezésre, a másik oldalon viszont
megtalálhatóak a 40 km/h megengedett legnagyobb sebességet jelölő táblák (tehát a két
kereszteződés közötti útszakaszon az épületek felé eső sávban 50 km/h az erdő felé eső sávban 40
km/h a sebességhatár).
A hiányzó táblákat ki kell helyezni a 20. ábra szerinti helyekre.

20. Ábra: Sebességkorlátozás táblák kihelyezése

- 31 -

Rékó Tamás e.v. okl. mérnök-informatikus
3715 Gesztely Bartók Béla u.5.
T:70/317-2112 Email: tamas@reko.hu

6.2.20 . Örösi út – Lévay út kereszteződéstől az Örösi út Szent Istvánút
kereszteződéséig tartó szakasz burkolati jel helyesbítése
A páros oldalon lévő parkolósávot nem szaggatott hanem folytonos vonallal kell jelölni (12 cm
széles), és a várakozóhely tábla kihelyezése szükséges. A kapubejárók a fehér színű „X” áthúzott
vonal jelzést kell alkalmazni az alábbi ábrák szerint.

21. Ábra: Felfestés, tábla kihelyezés
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22. Ábra: Felfestés, tábla kihelyezés
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6.2.21 . Örösi út 117.sz. mellett Sajóörös felé vezető kerékpárút csatlakozás táblázása
Az Örösi kerékpárút irányából a meglévő járdába csatlakozásnál az „Osztott kerékpár és gyalogút
vége” tábla kihelyezése szükséges.
Az Örösi úttal párhuzamos kerékpárútnál a kerékpárút eleje és kerékpárút vége táblák kihelyezése
szükséges.

23. Ábra: Kerékpárút táblázás

6.2.22 . Lévay út – Zita út kereszteződés kerékpáros átvezetése
Mivel a kerékpárútnak a Zita út irányában folytatása sem külön nyomvonalon vezetve, sem
burkolati jelekkel a közúton jelölve nincs, ezért az átvezetés jelzése is szükségtelen, illetve zavaró a
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kerékpáros forgalomra nézve is. A felfestés meg kell szüntetni.
6.2.23 . Lévay út – Margit sétány kereszteződés kerékpáros átvezetése
Mivel a kerékpárútnak a Margit Sétány irányában folytatása sem külön nyomvonalon vezetve, sem
burkolati jelekkel a közúton jelölve nincs, ezért az átvezetés jelzése is szükségtelen, illetve zavaró a
kerékpáros forgalomra nézve is. A felfestés meg kell szüntetni.
6.2.24 . Castello cukrászda melletti parkoló felfestés szabályozása
A Castello cukrászda parkolójában „családi parkoló” burkolati jel került felfestésre. A KRESZ
burkolati jelekre vonatkozó előírásai, illetve az útügyi műszaki előírások egyértelműen nem tiltják a
„családi parkoló” burkolati jel felfestését. A burkolati jelek felfestésére és megszüntetésére a közút
kezelője, jelen esetben az önkormányzat jogosult.
Ezért ha az az önkormányzat úgy dönt felfesthet un. „családi parkolót”.
6.2.25 . Szent István út – Lévay út körforgalomtól a Szent István út – Margit sétány
kereszteződéséig a parkolósáv jelölése
A meglévő szaggatott vonalat át kell festeni folytonos vonallá (12 cm széles) és a várakozóhely
táblák kihelyezése szükséges. A kapubejárók a fehér színű „X” áthúzott vonal jelzést kell
alkalmazni az alábbi ábra szerint.
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24. Ábra: Felfestés, táblák kihelyezése
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6.2.26 . Szent István út – Margit sétány kereszteződéstől a Szent Istvánút – Örösi út
kereszteződésig a parkolósáv jelölése
A meglévő szaggatott vonalat át kell festeni folytonos vonallá (12 cm széles). A kapubejárók a fehér
színű „X” áthúzott vonal jelzést kell alkalmazni az előző pont alapján.
6.2.27 . Örösi út 32.sz. mögötti területen a kiemelt gyalogátkelőhelyre figyelmeztető
tábla
A jelenlegi állapot szerint a kijelölt gyalogátkelőhely közelebbi szélétől 40,5 m távolságra
van elhelyezve a tábla az alábbi ábra szerint.

25. Ábra: Jelenlegi állapot

A tábla elhelyezésére az ÚT 2-1.207 „Közúti forgalom csillapítása” Útügyi műszaki előírás
ad iránymutatást miszerint az útburkolati küszöböt mintegy 20 m-el előzze meg a
figyelmeztető tábla. Más rendelet, illetve szabvány erre nem vonatkozik. A következő ábrán
jelöltük az áthelyezett táblát.
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26. Ábra: Áthelyezett tábla (21 m)

6.2.28 . Szent István út – Lévay út körforgalomtól a Szent István út – Mátyás király
út kereszteződéséig tartó szakaszon kerékpárút kialakításának lehetősége
A kerékpárút létesítése, beleértve az épített és építés nélküli meglévő közlekedési felületen burkolati
jellel kialakított kerékpár nyomot, sávot stb. építési engedély köteles tevékenység.
Minden tervezési munka megelőző tevékenysége a geodéziai felmérés. Kerékpárút kialakításánál
szükséges lehet a forgalom számlálás is.
Fentieket figyelembe véve csak általánosságban tudunk a területre javaslatot adni a következők
szerint:
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•

Építési tevékenység nélkül a vizsgált területen nem alakítható ki kerékpáros
létesítmény a következők miatt:
◦

Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút minimális szélessége 3,5 m

◦

Burkolati jellel, kiemelt vagy „k” szegéllyel elválasztott gyalog- és kerékpárút
minimális szélessége 3,75 m

•

A vizsgált területen egyik oldalon sem állnak rendelkezésre teljes hosszban a
szükséges szélességek.

•

A parkolóállások miatt a nyitott kerékpárnyom kijelölése sem jó alternatíva.

•

A helyszínrajzi kötöttségek miatt a körforgalomtól a COOP áruházig az áruház
oldalában célszerű kialakítani a meglévő járda szélesítésével.

•

A Coop áruháztól a Mátyás király útig vagy ezen az oldalon maradva az épületek
mögött lehetne kialakítani a kerékpárutat vagy esetleg a másik oldalra átvezetéssel a
meglévő járda felhasználásával, átépítésével.

•

Konkrét nyomvonal tervet csak a terület teljes geodéziai felmérésével és a
kapcsolódó kerékpáros létesítmények megvizsgálásával lehetséges megadni.

6.2.29 . Szent I. út 4/A – 4/B előtti járdaszakaszon a járdán történő megállás
vizsgálata
A járdán történő megállás rakodás céljából megengedhető, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
•

Ha azt jelző tábla és/vagy útburkolati jel megengedi, (ezek hiányában nem).

•

A jármű a járda szélességének legfeljebb felét foglalhatja el, és a gyalogosok részére
1,5 m-t szabadon kell hagyni.

•

A jármű tengelyterhelése az 1 tonnát nem haladhatja meg.

A megálláshoz minden feltételnek együttesen kell teljesülnie!
6.2.30 . Ipari park területén új kerékpározható területek kijelölése
A kerékpárút létesítése, beleértve az épített és építés nélküli meglévő közlekedési felületen burkolati
jellel kialakított kerékpár nyomot, sávot stb. építési engedély köteles tevékenység.
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A területi kerékpáros hálózat kialakításához előzetes kerékpáros célforgalmi és/vagy teljes körű
keresztmetszeti forgalomszámlálásokat kell végezni. A javaslataink a pontos geodéziai felmérés
nélkülözésével készültek, ezért az engedélyezési tervek készítésénél módosítások, eltérések
előfordulhatnak!
Fentiekre figyelemmel az alábbi kialakításokat javasoljuk:
•

A Tisza út, Huszár út csatlakozásnál a Huszár út irányában a bal oldalon meglévő
térburkolattal ellátott útra a „kerékpárút” és „kerékpárút vége” táblákat kell
kihelyezni. Ez innen kizárólag kerékpár útként funkcionálna, a gyalogos forgalom a
jobb oldalon meglévő járdán haladhat.

•

„Jabil” parkoló bejáratánál a „kerékpárút” táblát ki kell helyezni a Tisza út irányába.

27. Ábra: Kerékpárút jelzése
•

Huszár út – Farkas Kálmán út csomópontjában a „kerékpárút” és „kerékpárút vége”
táblák kihelyezése szükséges. A „kijelölt gyalogos átkelőhely” táblák és a kijelölt
gyalogátkelőhely burkolati jel eltávolítása szükséges. A gyalogátkelőhely burkolati
jel helyett a kerékpáros átvezetés burkolati jelet kell alkalmazni. Az elsőbbségadás
tábla alá a KRESZ 10/a ábra szerinti kerékpár-közlekedésre utaló kiegészítő táblát
kell felszerelni a Farkas Kálmán út mindkét csomópontjában.
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28. Ábra: Dózsa György gyalog- és kerékpárút eleje

29. Ábra: Dózsa György gyalog- és kerékpárút -Bay Zoltán út csomópont
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30. Ábra: Farkas Kálmán úti csomópontok

•

A Huszát út – Dózsa György út csomópontjában a „kerékpárút” és „kerékpárút vége”
táblák kihelyezése szükséges. A kijelölt gyalogos átkelőhely mellé a kerékpáros
átvezetés burkolati jelet is fel kell festeni.

31. Ábra: Huszár út - Dózsa György út csomópont
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•

A Dózsa György út bal oldali (dél-keleti) meglévő gyalogút szélessége megfelelő
arra, hogy kijelölhető osztatlan gyalog- és kerékpárút számára amely a 35-ös főút
körforgalmánál lévő meglévő kerékpárútba köt bele. A táblázás a 32 -35 sz. ábrák
szerint történik.

32. Ábra: Dózsa György gyalog- és kerékpárút vége

•

A Huszár út északi oldalán a kerékpárút folytatódik a Kandó Kálmán útig. Itt a
kerékpárút átvezetésre kerül a Kandó Kálmán út irányába. A meglévő kijelölt
gyalogos átkelőhely megszüntetésre kerül és helyére a kerékpáros átvezetés burkolati
jel kerül az alábbi ábra szerint.
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33. Ábra: Huszár út - Kandó Kálmán út

•

A Kandó Kálmán úton vezetett kerékpárút első szakasza a nyugati oldalon indul,
majd átvezetésre kerül a keleti oldalra, végül déli végén beköt a meglévő
kerékpárútba a 34, 35 számú ábrák szerinti táblázással.

34. Ábra: Kandó Kálmán út - kerékpárút átvezetés
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35. Ábra: Kandó Kálmán út - kerékpárút vége

6.2.31 . Szederkényi út 29-31 sz. előtti kijelölt gyalogos átkelőhely elhelyezés
vizsgálata
A kijelölt gyalogos átkelőhely elhelyezésére vonatkozó szabályokat a 20/1984. (XII.21.) KM
rendelet tartalmazza.
A rendelet Mellékletének VI. fejezete 23.5 g) pontja szerint gyalogos átkelőhelyet nem szabad
kijelölni:
g) autóbusz, trolibusz, szélső fekvésű villamos megállóhelyén, továbbá középfekvésű
villamospálya járdasziget nélküli megállóhelyén és
- azok előtt 15 méteren belül,
- a megálló jármű végétől számított 5 méteren belül.
Az alábbi ábrából látható, hogy a leghosszabb buszméretet is figyelembe véve a gyalogátkelőhely a
megálló busz végétől 6,1 m távolságra van ezért azt nem kell megszüntetni.
Az autóbusz megállóhely táblát viszont az öböl kezdetétől a burkolat elhúzási (kihaladási) szakasz
végére a ténylegesen megálló jármű elejéhez át kell helyezni.
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36. Ábra: Szederkényi út buszmegálló - gyalogátkelőhely vizsgálat

6.2.32 . Sajó út – Lévay út kereszteződés gyalogos forgalomra figyelmeztetés
A „Gyalogosok” (KRESZ 95/a) tábla kihelyezhető olyan helyre ahol a járművezetőket
figyelmeztetni szükséges, hogy az úton fokozott gyalogos közlekedés történik.
Jogszabályok, műszaki előírások nem szabályozzák a tábla kihelyezhetőségét.
Az áruház parkolójából a Sajó úthoz csatlakozó járda esetében a kertváros irányából érkező –
kanyarodó - járműveknek elsőbbséget kell biztosítani a gyalogosoknak, így ebből az irányból nincs
értelme a tábla kihelyezésének. A Lévay utca felől a, mivel a csomóponthoz közel helyezkedik el a
járda, véleményünk szerint tábla ide is felesleges.
A Sajó út irányából véleményünk szerint nem olyan nagy a gépjármű forgalom nagysága, hogy a
tábla kihelyezése indokolt legyen, de ennek eldöntésére helyszíni bejárást javasolnánk az érintett
üzemeltető és a hatóságok részvételével.
6.2.33 . Lévay út – kerékpárút biztonsági korlát vizsgálata
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Lévay úton megépített kerékpárút mellett elhelyezett korlátnak a jelenleg hatályos új kerékpárút
építésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelősségét a vizsgáltuk, olyan szempontból,
hogy szükséges-e a csatorna melletti meghosszabbítása.
Az ÚT 2-1.203 számú „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című útügyi műszaki
előírás 12.2 pontja szerint:
„Töltésben vezetett útszakaszon, ha a kerékpárforgalmi létesítmény pályaszintje és a
rézsüláb vagy árok folyásfenékszintje közötti magasságkülönbség az 1,50 métert eléri vagy
meghaladja, ott 1,00 méter felsőélmagasságú védőkorlát létesítése szükséges.
Ha a kerékpárforgalmi létesítmény használati szélességének szélétől legalább 2,0 m
távolságra van a koronaél vagy a rézsü hajlása legalább 6/4-es vagy ennél laposabb, akkor
a védőkorlát elhagyható. ”
Hivatkozott műszaki előírás önkormányzati utaknál csak javasolt iránymutatást ad, betartása nem
kötelező. Javaslatunk szerint a kerékpárút engedélyezési, illetve kiviteli terve szerinti kialakítást kell
alkalmazni.
6.2.34 . Örösi úton tömegközlekedési megállóhely létesítésének lehetősége
Autóbusz megállóhely a forgalom nagyság függvényében kialakítható forgalmi sávon történő
megállással és autóbusz megálló öböl építésével is.
Első esetben a szükséges hossz 20,0 m, utóbbiban 56,0 m.
Mindkét esetben 1,5 m széles 20,0 m hosszú fellépő sziget és járda kapcsolat szükséges.
Mivel az Örösi úton járda található mindkét oldalon a járdakapcsolat kialkítható.
A forgalom minél kisebb zavarása érdekében az autóbusz megálló öböl kialakításával történő
megoldást vizsgáltuk.
•

A keleti oldalon a parkoló sáv felhasználásával kialakítható építési munka vagy
minimális építési munka igénybevételével a megállóhely. Az elhelyezésnél
figyelembe kell venni a csomópontokat, gyalogátkelőhelyeket és a kapubejárókat.
Ezek alapján teljes biztonsággal az Örösi út 112 . sz. ház után alakítható ki, illetve
geodéziai felmérés után megállapíthatóan a 100 -és 102 sz. épületek között.
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•

A nyugati oldalon a Lidl Áruház közelében az autóbusz megálló öböl a
védőtávolságok és rendeletek, szabványok előírásai alapján kialakítható. A pontos
helyének meghatározásához szintén geodéziai felmérés szükséges a felszín feletti
közművek (közvilágítási oszlopok) érintetlenségének biztosítására.
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7. Mellékletek
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