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1 Bevezetés 

A 2007-2013-as kerékpáros pályázatok pályázói, kedvezményezettei, az őket segítő tervezők, közreműködő 

szervezetek illetve a kerékpáros civil szakma részéről nyugati-európai mintára igényként merült fel a 

gépjárművek forgalmi sávja mellett kialakított, attól elválasztott, kétoldali és irányhelyes kerékpáros 

létesítménytípus meghonosítása, amely az úttesten felfestett kerékpársávnál nagyobb biztonságérzetet 

nyújt a közlekedőknek, ugyanakkor a csomóponti átvezetései biztonságosabban kialakíthatók, mint a külön 

vezetett kerékpárutak esetén, és nem utolsósorban az elválasztott kerékpárutaknál gazdaságosabban 

megvalósíthatók. Az itthon koppenhágai típusú kerékpársávnak is nevezett létesítménytípus műszaki 

paramétereit azonban az érvényben lévő és a szakmai követelményrendszerben is hivatkozott e-UT 

03.04.11:2010 (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. útügyi műszaki előírás (a 

továbbiakban: ÚME) külön nem tartalmazza, így ezt a létesítményt jelenleg sem a pályázati, sem a hatósági 

eljárási rendszer nem kezeli egységesen. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (NGM ROP IH) ezért 

egyeztetést kezdeményezett a szakterületért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság részvételével, melynek 

eredményeképpen döntés született a „koppenhágai típusú”, megemelt kerékpársáv, mint létesítménytípus 

vonatkozásában egy, a külföldi gyakorlatot a hazai körülmények közé átültető tervezési útmutató 

kidolgozására, amely biztosítja, hogy a 2014-től induló uniós támogatási ciklus pályázatai egységes 

paraméterek alapján kerülhessenek támogatásból kialakításra.  

Jelen útmutató az NGM ROP IH megbízásából készült, célja, hogy az ÚME kiegészítéseként a megemelt 

kerékpársáv, mint lehetséges létesítménytípus tervezésére és alkalmazására vonatkozóan a szakterületi 

érintettek által elfogadott, egységes iránymutatással szolgáljon, ezáltal elősegítse a forgalmasabb belterületi 

útszakaszok mentén egy vonzóbb és biztonságosabb megoldást kínáló létesítménytípus hazai elterjedését. 

Az útmutató a nemzetközi (dán, holland stb.) gyakorlat és a hazai előírások figyelembevételével készült, 

majd szakmai egyeztetésre került. 

2 A jogszabályi környezet áttekintése 

A közúti közlekedés nemzetközi kereteit, egységes szabályozását az ún. Bécsi egyezmény 1 biztosítja. Az 

egyezményben meghatározott kategóriákat, főbb szabályokat, jelzéseket, létesítési előírásokat veszik át a 

hazai jogszabályok is – természetesen számos kiegészítéssel. Az egyezmény a kerékpározásra 

vonatkozóan rögzíti: 

• a kerékpár, mint jármű, és vezetője, mint járművezető fogalmát; 

• a kerékpárút és kerékpársáv fogalmát; 

• hogy a kerékpár vezetése nem köthető engedélyhez; 

• az önálló kerékpárforgalmi létesítmények más járművek általi használatának tilalmát 

(segédmotoros kerékpárok esetében kivétel tehető), és e létesítményeken a megállás tilalmát.  

  

                                                      
1 Convention on Road Traffic (Vienna, 08.11.1968) – 1980. évi 3. Tvr. az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben 
aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről, valamint 1980. évi 5. Tvr. az 1968. évi november hó 
8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás 
kihirdetéséről, illetve Convention on Sign Traffic (Vienna, 08.11.1968) – 2004. évi XCI. Tv. az 1968. évi november hó 8. 
napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosításai, valamint az azt kiegészítő európai 
Megállapodás és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről. 
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Nemzeti hatáskörbe utalja a kerékpárt illetően: 

• az álló vagy kis sebességgel haladó gépjárművek mellett jobbról elhaladás engedélyezését; 

• a közvetett (indirekt) balra kanyarodás szabályozását illetve előírását (feltételekhez kötve); 

• kerékpárosok egymás melletti haladásának engedélyezését; 

• a kerékpárút, kerékpársáv használatának kötelezővé tételét (ugyanakkor rögzíti a „Kötelező 

kerékpárút” jelzőtáblát, amely megegyezik a hazai „Kerékpárút” jelzőtáblával). 

A közlekedők mentalitása szempontjából fontos, hogy a Bécsi egyezmény kimondja: „A járművezetőknek 

különös figyelmet kell fordítani a legvédtelenebb úthasználókra, úgymint a gyalogosokra, kerékpárosokra 

és főleg a gyerekekre, az idős és mozgáskorlátozott személyekre.” (7. cikk 3. pont.) A többi előírástól 

eltérően ezt az általános szabályt nem vette át a hazai KRESZ (sőt, a Bécsi egyezmény magyar változatából 

is hiányzott korábban). Ugyanakkor megtalálható az úttörvényben – igaz, járművezetők helyett a közúti 

forgalmi rend kialakítóira vonatkoztatva (12. § (6) bek.). 

Magyarországon a közúti közlekedés szabályait a KRESZ2 tartalmazza, beleértve a kerékpározással 

kapcsolatos fogalmakat és szabályokat is. Többek között rendelkezik a Bécsi egyezmény által nemzeti 

hatáskörbe utalt kérdésekben is. Ezt a jogszabályt minden közlekedőnek ismernie és követnie kell. 

A KRESZ a kerékpárosok közlekedésére vonatkozóan indirekt megfogalmazással, a kivételek felsorolása 

mögött tárgyalja, hogy alapesetben kerékpárral az úttesten kell közlekedni, a járdán kerékpározni általában 

tilos (54. § (1) és (2) bekezdés.). 

Az úttörvény 3 elsősorban a közutak és magánutak jogállását és használatát, a vonatkozó felelősségi 

köröket és feladatokat szabályozza – beleértve a kerékpárutakat is. Hazánkban az állami közutak mentén 

létrejövő kerékpárforgalmi létesítmények kezelése, üzemeltetése típusonként eltérően szabályozott, emiatt 

a kerékpárforgalmi hálózat rendszere az eltérő üzemeltetői érdekek mentén torzul. 

A közutakra és létesítményeikre vonatkozó kialakítási szabályokat ágazati rendeletek, illetve az ezekkel 

kiadott szabályzatok  írják elő. A kerékpáros közlekedés szempontjából ezek közül relevánsak: 

• Forgalomszabályozási műszaki szabályzat (FMSZ)4 

• A jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzata (FISZ)5 

• „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” 

műszaki szabályzata (JETSZ)6 

• A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ)7 

A felsorolt jogszabályok országosan kötelező érvényűek. 

A jogszabályokat szakértők által kidolgozott és az ágazati minisztérium által kiadott útügyi m űszaki 

előírások  egészítik ki. Ezek a különböző létesítmények tervezésére vonatkozó részletes előírásokat 

tartalmazzák, melyek betartása az országos közutak tekintetében kötelező, ezt a tervek engedélyezésekor 

az illetékes hatóság ellenőrzi. Helyi közutak és magánutak tekintetében ajánlásnak tekinthetők, de pl. 

központi, pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések esetében alkalmazásukat általában pályázati 

feltételként előírják.  

                                                      
2 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
3 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
4 20/1984. (XII. 21.) KM rendelettel kiadva (az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről) 
5 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelettel kiadva (a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és 
üzemeltetési előírásairól) 
6 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelettel kiadva (a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 
követelményeiről) 
7 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelettel kiadva (az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól) 
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A kerékpárforgalmi létesítmények  hatályos tervezési előírásait az e-UT 03.04.11:2010 (ÚT 2-1.203) jelű 

útügyi műszaki előírás tartalmazza. Az előírás tárgyalja a különböző kerékpárforgalmi létesítménytípusokat, 

alkalmazásuk körét, kialakításuk módját, megkülönböztetve a következő létesítménytípusokat: 

• közút melletti egyoldali kétirányú kerékpárút 

• közút melletti kétoldali egyirányú kerékpárút 

• elválasztott gyalog- és kerékpárút 

• elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

• kerékpársáv 

• nyitott kerékpársáv 

• kerékpáros nyom 

• széles forgalmi sáv 

• kerékpáros közlekedés számára megnyitott autóbusz forgalmi sáv 

• csillapított forgalmú terület 

• egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalommal 

• részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka 

• kisforgalmú utca 

• párhuzamos szervizút 

• árvédelmi töltés 

• erdészeti üzemi út 

• mezőgazdasági út 

 

A megemelt kerékpársáv ebben a felsorolásban nem szerepel, de az ÚME a kerékpársáv leírásánál 

megemlíti a „K” szegéllyel való kiemelés lehetőségét8. Kialakításánál fogva egyfajta átmenetet képez a 

kerékpársáv és a közút melletti kétoldali egyirányú kerékpárút típusai között, ezért vizsgáltuk, hogy vajon a 

kerékpársáv vagy a kerékpárút jogi kategóriájába sorolható-e. A fentiekben áttekintett, hatályos 

jogszabályok a következő meghatározásokat rögzítik: 

Jogszabály Kerékpársáv Kerékpárút 

1980. évi 3. Tvr.-tel kihirdetett 
Bécsi Közúti Közlekedési 
Egyezmény 

Az úttest kerékpárok számára 
kijelölt részét jelenti. A 
kerékpársávot az úttest többi 
részétől hosszirányú útburkolati jel 
különbözteti meg. 

Olyan önálló utat vagy az út egy 
részét jelenti, melyet kerékpárok 
számára jelöltek ki és ilyenként 
megjelöltek. A kerékpárutat más 
utaktól, illetve ugyanazon út többi 
részétől szerkezeti elemekkel 
választják külön. 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól (KRESZ) 

Az úttesten útburkolati jellel kijelölt – 
kerékpárosok egyirányú 
közlekedésére szolgáló – 
különleges forgalmi sáv. 

Jelzőtáblával kerékpárútként 
megjelölt út. 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelettel 
kiadott Forgalomszabályozási 
műszaki szabályzat 

A kerékpárosok közlekedésére 
szolgáló, a menetirány szerint 
egyirányú forgalmú, útburkolati jellel 
jelölt forgalmi sáv. 

Jelzőtáblával kerékpárútként 
megjelölt út. 

1988. évi I. törvény a közúti 
közlekedésr ől 

 Jelzőtáblával kerékpárútként 
megjelölt közút. 

2.1. táblázat  Hatályos jogszabályok meghatározásai 

                                                      
8 7.1.1. pont. Számos „K” szegéllyel elválasztott kerékpársávra vonatkozó példát mutat be a Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezési útmutatója is (e-UT 03.04.12). 
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A megemelt kerékpársáv nem önálló út, hanem a közúttal egybefüggő, azonos vonalvezetésű, az úttest 

részét képező különleges forgalmi sáv. Menetiránya megegyezik az úttest megfelelő oldalának 

menetirányával. A hazai szabályozással összhangban a létesítményt j ogi és forgalomszabályozási 

értelemben kerékpársávnak kell tekinteni.  

A kerékpársáv e speciális válfaja sajátosságai miatt önálló tárgyalást igényel. 

3 A megemelt kerékpársáv fogalma, alkalmazási köre 

3.1 A megemelt kerékpársáv fogalma 

Megemelt kerékpársávnak  nevezhető az a kialakítás, ahol kétoldali, irányhelyes kerékpárforgalmi 

létesítmény (kerékpársáv) jön létre a közúti keresztmetszetben, a közút részeként, de attól alacsony 

szegéllyel elválasztva, szintben kiemelve („koppenhágai típusú” kerékpársáv.). 

A megemelt kerékpársáv, mint a közút része, a járdától szükségképpen fizikailag elválasztott létesítmény. 

Csomópontban általában az úttest szintjére süllyesztve, kerékpársávként kell átvezetni. 

A megemelt kerékpársáv elválasztása történhet: 

• „K” szegéllyel (5 cm-es szintkülönbségű, ferde átmenetű) 

• alacsony (5-9 cm-es), függőleges szegéllyel 

• magas (9-18 cm-es), kiemelt szegéllyel 

• döntött szegéllyel (9-18 cm-es szintkülönbség). 

A kerékpársávot nemcsak szintbeli kiemeléssel, hanem más, megerősített elválasztással is lehet védeni. 

Ebben az esetben védett kerékpársávról  beszélhetünk. A védő elválasztás kialakítható: 

• forgalom elől elzárt területsáv felfestésével (a területsáv prizmákkal, Klemmfix elemekkel is 

hangsúlyozható) 

• szakaszosan vagy folyamatosan telepített gömbsüvegsorral, lapított gömbsüvegsorral, vagy más 

hasonló terelőelemmel (a lapított gömbüvegsor a kerékpáros ráfutása esetén biztonságosabb) 

• elválasztó területsávval és abban szakaszosan elhelyezett terelőelemekkel (alacsony „U” 

csőkorláttal vagy betonelemekkel, virágtartó edényekkel). 

Jelen dokumentum tárgya a megemelt kerékpársávok kialakítása – a védett kerékpársávokat csak szükség 

szerint említi. 

3.2 A megemelt kerékpársáv alkalmazási területe 

A kerékpárforgalmi létesítmények közül hazánkban a legelterjedtebb a kerékpárút . Legfontosabb 

jellemzője, hogy a kerékpáros forgalmat a gépjármű-forgalomtól teljesen elkülöníti. Ez a lakott területen 

kívüli szakaszokon általában előnyös, mert megelőzi a nagy sebesség-különbségekből, a rossz látási 

viszonyokból, az oldaltávolság helytelen megválasztásából adódó elsodrásos vagy utoléréses baleseteket. 

A szolgáltatása is vonzó, mert a kerékpározó nincs kitéve a gépjárművek említett veszélyein kívül a 

zajuknak, léghuzatuknak, sárral-esővízzel beterítő hatásuknak sem. Lakott területen kívül a kerékpárút 

létesítése is gazdaságos, hiszen általában rendelkezésre áll a szükséges terület (bár a tulajdonviszonyok 

rendezése néha problémákba ütközik), az úttestnél egyszerűbb pályaszerkezettel, rugalmasabb 

vonalvezetéssel építhető. 

Lakott területen a kerékpárút elkülönítő hatása már sok esetben hátrányos. A kerékpáros a csomópontoknál 

ott jelenik meg, ahonnan a többi közlekedő nem számít rá, gyakran takarásból. A leggyakoribb, egyoldali 
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kétirányú kialakítás esetén az egyik kerékpáros irány az úttest menetirány szerinti jobb oldalához képest 

ellentétes („fantom”) irányból érkezik, így váratlan veszélyhelyzetek alakulnak ki nemcsak a 

csomópontokban, hanem már a kapubehajtóknál is. Nemzetközi adatok szerint a belterületi, kétirányú 

kerékpárutakon a keresztezések, csomópontok baleseti kockázata többszörösére emelkedik a létesítés 

előtti állapothoz képest9. Miközben a kerékpárút forgalma a belterületen sűrűn előforduló keresztezéseknél, 

csomópontoknál nehezen, hátrányosan illeszthető az úttest forgalmába, előnyei is kevésbé érvényesülnek: 

a sebesség-különbség már nem jelentős, van közvilágítás, a védettség érzetéért töredezett 

vonalvezetéssel, indirekt kapcsolatokkal, sűrűbb alárendeléssel „fizet” a kerékpáros. Létesítése is 

kompromisszumokkal terhelt, a keskeny zöld sáv terhére, gyakran fakivágásokkal, vagy a gyalogos felületek 

rovására, a gyalogosok zavartalanságának sérelmére építhető (gyalog- és kerékpárút). 

A kerékpársáv  lakott területen általában előnyösebb létesítmény. A kerékpárost jól láthatóan, 

irányhelyesen, a közúti forgalomba integráltan, mégis önálló felületen vezeti, a csomópontokban kedvezőbb 

lehetőségeket kínál a közvetlen vonalvezetésre, kanyarodásra, fonódásra. Ezzel nagymértékben csökkenti 

a kerékpáros nem megfelelő észleléséből adódó, keresztező elütéses balesetek, valamint (önálló felülete 

révén) az elsodrásos vagy utoléréses balesetek veszélyét. Jelentősen csökkenti a gyalogos-kerékpáros 

konfliktusokat is. Különösen gazdaságos, ha a meglévő felületek újraosztásával kialakítható – szélesítés 

esetén viszont az útpályával megegyező teherbírású szerkezetet szokás megkövetelni, emellett a meglévő 

vízelvezetést is szükséges lehet módosítani. Hátránya, hogy a kerékpárosok egy része a forgalomnak kitett 

helyzetként értékeli, a burkolati jel nyújtotta „védelem” pl. nehézgépjárművek mellett elégtelennek tűnik, 

különösen, ha a sáv nem elég széles, a jel lekopott, vagy kevésbé látható. Gyakori probléma, hogy a 

kerékpársáv használatát rövid időre – szabálytalanul – megálló gépjárművek, rakodó áruszállítók 

akadályozzák. További hátrányai közé sorolható, hogy a gépjárművektől származó szennyeződések, por, 

sár, törmelék az út szélén, vagyis a kerékpársávon rakódik le, gyűlik össze. 

A megemelt kerékpársáv  olyan létesítménytípus, elsősorban belterületi jellegű szakaszokra, amely a 

kerékpársáv előnyein alapul (irányhelyes, integrált), ugyanakkor a fizikai elválasztás révén határozottabb 

védelmet kínál, ezáltal vonzóbb a kerékpárosok számára – különösen forgalmasabb útvonalakon. 

Kialakítása újraosztott felületen költségesebb, mint a kerékpársávé, útszélesítés esetén viszont 

gazdaságosabb, mert a fizikai elválasztásra tekintettel a pályaszerkezetét kerékpárosra kell méretezni. 

Ugyanakkor helytakarékosabb, mint kétoldali, egyirányú kerékpárút létesítése (amelynél sérülhet az 

integrálás és láthatóság elve). 
 

 
Kétirányú 
kerékpárút 

Egyirányú 
kerékpárút Kerékpársáv Megemelt 

kerékpársáv 

Irányhelyes nem igen igen igen 

Közúti forgalommal integrált nem nem igen igen 

Elválasztás fizikai elválasztás fizikai elválasztás burkolati jel fizikai elválasztás 
és burkolati jel 

Helyigény +++ ++++ + ++ 

Ráparkolás elleni védelem +++ +++ + ++ 

Közvilágítás külön közvilágítás 
lehet szükséges 

külön közvilágítás 
lehet szükséges közúttal együtt közúttal együtt 

Beruházási költség magas magas alacsony vagy 
közepes közepes 

3.1. táblázat  Kerékpárutak és kerékpársávok összehasonlítása 

                                                      
9 Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz, 83. o. (Budapest, 2001.) 
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A megemelt kerékpársáv ajánlott létesítménytípus nagyobb nehézgépjármű-forgalom esetére, illetve 

irányonként több sávos közút mentén, vagy ha a kerékpárosok biztonságát a párhuzamos forgalomtól 

bármely okból hangsúlyosabban védeni kell. Az ÚME 6. fejezete foglalkozik a létesítmények 

kiválasztásának és elhelyezésének, elválasztásának kérdéseivel. Megemelt kerékpársáv létesíthető az 

ÚME 6.1. ábra szerinti közúti forgalom átmeneti tartományában. Függőleges szegéllyel elválasztott, 

megemelt kerékpársáv egészen 70 km/h engedélyezett sebességig létesíthető, függetlenül a gépjármű-

forgalom nagyságától.  
 

 
3.1. ábra  A gépjármű és kerékpáros forgalom szétválasztása 

(az útügyi műszaki előírás 6.1. ábrája kiegészítve a megemelt kerékpársáv alkalmazási tartományával) 
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3.2. ábra  Megemelt kerékpársáv Koppenhágában 

 

 
3.3. ábra  Megemelt kerékpársáv Koppenhágában 

(a burkolati jelzés a kerékpárosok sebességére beállított jelzőlámpa-hangolásra utal) 
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3.4. ábra  Megemelt kerékpársáv Baselben (Svájc) (Forrás: Google Streetview) 

 

 
3.5. ábra   Megemelt kerékpársáv a Petőfi hídon az 1960-as években10 (Forrás: Fortepan) 

                                                      
10 A Petőfi hídon –az Árpád hídhoz hasonlóan – az úttest és a járda között elhelyezett, eredetileg 1 m széles (akkori 
elnevezése szerint) kerékpárút volt, amelyet a forgalmi sávok számának növelése érdekében a 80-as években 
szüntettek meg.  
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 Max. sebesség Jellemz ők 

„K” szegélyes kialakítás 50 km/h helytakarékos, akár a normál kerékpársáv 
szélességében is kialakítható 

Alacsony függ. szegély 70 km/h biztonságos, kényelmes nagyobb kerékpáros 
áramlatoknak is 

Kiemelt szegély 70 km/h fokozott védelem, de erős elválasztás 

Döntött szegély 50 km/h kevésbé erős elválasztás pl. meglévő 
szintkülönbség esetére 

3.2. táblázat  Megemelt kerékpársávok alkalmazhatósága 

 

3.3 A megemelt kerékpársáv üzemeltetése 

A kerékpársáv, így a megemelt kerékpársáv is egy különleges forgalmi sáv, amely az úttest része – 

függetlenül attól, hogy a többi sávtól burkolati jel, „K” szegély vagy más szegélyelem választja el. Az út 

határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, 

más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle11. A megemelt kerékpársáv, mint különleges 

forgalmi sáv esetében annak jobb szélén lévő kiemelt szegély, padka stb. mentén húzódik az út külső széle. 

Ennél fogva a megemelt kerékpársáv tulajdonosa és kezelője megegyezik a közút tulajdonosával illetve 

kezelőjével – kivéve, ha a létesítési engedély az érintettek megállapodása alapján eltérően rendelkezik. Az 

ebből eredő jogokat és kötelezettségeket az úttörvény és a kapcsolódó rendeletek szabályozzák. 

4 Műszaki kialakítás 

4.1 Keresztmetszeti kialakítás 

A megemelt kerékpársáv szélességét úgy kell megtervezni, hogy előzésre, kerülésre is lehetőséget adjon. 

Ettől eltérni csak rövid szűkületi szakaszokon szabad. Emiatt a megemelt kerékpársáv szélessége általában 

nagyobb, mint a szintben kialakított kerékpársávé. Kivétel a „K” szegélyes kialakítás, amely kerékpárral 

menet közben is átjárható, ezért ilyen kialakításnál az előzési szélességet nem kell biztosítani. Nagyobb 

kerékpáros forgalom esetén az előzéshez szükséges szélesség biztosítása ilyen kialakításnál is ajánlott. 

A következő táblázat megadja az ajánlott szélességi méreteket, illetve a minimálisan alkalmazandókat (a 

tervezési sebesség ÚME által használt két kategóriája szerint). A forgalom és a hálózati szerep alapján 

célszerű megválasztani a tervezési sebességet. A minimális szélességi értékektől fölfelé el lehet térni, 

különös tekintettel a várható kerékpáros forgalomra, a létesítmény kívánt szolgáltatási színvonalára. 

50 km/h engedélyezett sebesség felett a minimális szélességek nem tervezhetők! 

                                                      
11 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §, 12. 
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Elválasztás típusa 

Alacsony 
függ őleges szegély „K” szegély Kiemelt szegély 12 Döntött szegély 

Szintkülönbség 5-9 cm  5 cm  9-18 cm 9-18 cm 

Hosszirányú burkolati 
jel szükséges szükséges javasolható szükséges 

Ajánlott használati 
szélesség 
(vt > 20 km/h) 

2,00 m 1,25 m 2,00 m 2,00 m 

Minimális használati 
szélesség 
(vt ≤ 20 km/h) 

1,75 m 1,0 m 1,75 m 1,75 m 

Szűkületben 13 
alkalmazható. 
használati szélesség 

1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

Gépjárm ű sáv 
biztonsági távolsága 
az elválasztás fel ől 

nem szükséges nem szükséges KTSZ szerint14 KTSZ szerint 

Kerékpársáv 
biztonsági távolsága 
a gépjárm űforgalom 
felől (bal oldalt) 15 
(vt > / ≤ 20 km/h) 

+ 0,25 m / -16 - + 0,50 m / 0,25 m + 0,25 m / - 

Kerékpársáv 
biztonsági távolsága 
jobb oldali kiemelt 
szegély (járda) esetén 

+ 0,25 m + 0,25 m + 0,25 m + 0,25 m 

4.1. táblázat  Megemelt kerékpársávok kialakítási jellemzői 

A létesítmény teljes (építési) szélessége a következőképpen számítandó: 

 

teljes 
szélesség 

= 
biztonsági távolság a 

gépjárműforgalom felől 
+ 

használati 
szélesség 

+ 
biztonsági távolság 
jobb oldali kiemelt 

szegély esetén 

 

A létesítmény teljes szélessége a burkolati jel középvonaláig, vagy az attól jobbra elhelyezett elválasztó 

elem jobb széléig értelmezendő. 

Függőleges akadály csak a megemelt kerékpársávon kívül, megfelelő oldalakadály-távolságra helyezhető 

el. Űrszelvény szempontjából a megemelt kerékpársáv ugyanúgy viselkedik, mint a szintbeli kerékpársáv: 

a burkolatszéltől (vagyis a kerékpársáv jobb szélétől) kifelé a közúti űrszelvényt kell figyelembe venni, nem 

a kerékpárost. Ha az elválasztás 10-18 cm magas kiemelt vagy döntött szegéllyel történik, jobb oldalon 

elegendő a kerékpáros űrszelvény alkalmazása. 

                                                      
12 A kiemelt szegély magasságát az e-UT 03.07.12 (ÚT 2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése c. előírás 
határozza meg (1.3.9. pont). 9 cm-nél alacsonyabb elválasztások nem tekinthetők kiemelt szegélynek. 
13 A sávon belüli kerékpáros előzést kizáró szélesség, max. 50 m hosszon alkalmazható. 
14 e-UT 03.01.011 (ÚT 2-1.201) Közutak tervezése, a kiemelt szegélytől balra útkategóriától függően 0,50 – 0,25 – 0 m. 
(4.2. táblázat) 
15 ÚME 8.1. táblázat szerint, tervezési sebesség (vt) szerinti két értékkel 
16 Az alacsony szegélyre ill. függőleges oldalakadály hiányára tekintettel 
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4.1. ábra  Megemelt kerékpársáv kialakítása alacsony függőleges szegéllyel 

 

 
4.2. ábra  Megemelt kerékpársáv alacsony szegéllyel 

(Koppenhága, teljes szélesség: 2,00 m) 
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4.3. ábra  Megemelt kerékpársáv kialakítása „K” szegéllyel 

 

 
4.4. ábra  Megemelt kerékpársáv „K” szegéllyel és az úttesten kijelölt sárga burkolati elválasztással 

(Szeged, teljes szélesség: 1,30 m a „K” szegélyig) 
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4.5. ábra  Megemelt kerékpársáv kialakítása magas szegéllyel 

 

 
4.6. ábra  Megemelt kerékpársáv magas szegéllyel és a kiemelt részen kijelölt burkolati elválasztással 

(Szeged, teljes szélesség: 1,70 m – a sávon belüli előzésre nincs lehetőség, a szakasz szűkületnek minősül) 
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4.7. ábra  Megemelt kerékpársáv kialakítása döntött szegéllyel 

 

4.2 Forgalomtechnikai kialakítás 

A megemelt kerékpársáv kezdetét és végét a kerékpársávra vonatkozó KRESZ-táblák17 megfelelő 

alkalmazásával kell jelölni18. A táblákon a forgalmi sávok számát az útszakasz tényleges sávszámának 

megfelelően kell ábrázolni19. A megállási tilalom külön jelölése nem szükséges, a megállást a KRESZ 

minden esetben tiltja, elszállítás terhe mellett20. (A megemelt kerékpársávnál a fizikai elválasztó-elemek a 

szabálytalan megállást, várakozást eleve csökkentik.) 

A kerékpársáv bal oldalán „Kerékpáros osztóvonal” útburkolati jelet (folytonos sárga vonalat) kell felfesteni 

(a felfestés a kiemelt szegélyű elválasztás esetén is javasolható). Mivel a megemelt kerékpársáv is az úttest 

részét képező, különleges forgalmi sáv, így a közútra vonatkozó jelzőtáblákat általában az úttest szélétől 

jobbra, vagyis a kerékpársávtól jobbra kell elhelyezni. 

Átvezetésekben (csomópontban, kapubejáróban), buszmegállónál, parkolósáv mellett „Kerékpársáv 

terelővonala” útburkolati jelet (szaggatott sárga vonalat) kell felfesteni21. Az átvezetés területén a keresztező 

gépjárműforgalom számára beforgatott, torzítatlan kerékpáros piktogramot kell felfesteni. A kerékpársáv 

átvezetése színes burkolattal is hangsúlyozható. 

                                                      
17 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 117/a és 117/b ábrái szerint 
18 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelettel kiadott „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 
követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) 18.12. d) és e) rendelkezése 
19 Uo. (JETSZ) 17.1. d) rendelkezése 
20 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 40. § (5) bek., illetve 59. § (1) b). 
21 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelettel kiadott A Közúti Útburkolati Jelek Szabályzata (ÚBJSZ) 4.3. és 4.4. rendelkezése 
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A helyes menetirány hangsúlyozására a kerékpársáv elején és végén torzított kerékpáros piktogramot és a 

haladási iránynak megfelelő, kisméretű sárga színű nyilat kell felfesteni, e jelzéseket a csomópontoknál, 

útcsatlakozásoknál meg kell ismételni. (A nyíl célja, hogy felhívja a kerékpárosok figyelmét az irányhelyes 

közlekedésre a kétirányú használat helyett.) 

Amennyiben a kerékpársáv más típusú kerékpárforgalmi létesítményben folytatódik, a „Kerékpársáv vége” 

helyett a másik létesítmény kezdetét kell jelezni (pl. „Kerékpárút”).  

Ha a kerékpársáv véget ér és a kerékpáros forgalom az úttesten halad tovább, a „Kerékpárosok” veszélyt 

jelző táblát is ki kell helyezni22. Javasolható a táblakép megismétlése a burkolaton is.  

Növeli a kerékpárosok biztonságát, ha a kerékpársáv „elfogyása” és sávváltás helyett a forgalmi sávba 

vezetést a kerékpáros alárendelése nélkül, megfelelő védelmével, fonódó szakaszként alakítják ki. A 

megemelt kerékpársávot a forgalmi sáv szintjére kell süllyeszteni, és még az együttes szélességű 

szakaszon legalább 30 m hosszan (emelt sebességű szakaszon 50 m hosszan) fonódó szakaszt kell 

kialakítani, melyen „Kerékpáros nyom” piktogramokat kell elhelyezni. Ott, ahol az útpálya ténylegesen 

beszűkül, a leszorításos balesetek megelőzésére forgalom elől elzárt „menekülő” területet kell felfesteni. 

(Fontos szempont, hogy a forgalomszabályozás ne csomópontként, hanem járművek fonódásaként kezelje 

a sáv megszűnését. A járművek mozgását az előzésre ill. a sáv megszűnésre vonatkozó előírások 

szabályozzák23. A kialakítás célja, hogy a járművezetők kölcsönös egymásra figyelését kieszközölje. A 

kerékpáros alárendelése ilyen helyzetben az egy nyomon haladó járművek sajátosságai miatt nem nyújtana 

kellő biztonságot, miközben a gépjárművezetőt a lassítás nélküli továbbhaladásra bátorítja.)  

 
4.8. ábra  Megemelt kerékpársáv kezdete és vége (javasolt forgalomtechnikai kialakítás) 

Ha a forgalmi viszonyok indokolják, a megemelt kerékpársáv vége a gépjárműforgalom csillapításával is 

kialakítható. Ilyenkor a fonódást épített középsziget kényszeríti ki. Mivel a sziget kellő távolságból 

észlelhető, rövidebb fonódó szakaszok is elegendőek. 

 

                                                      
22 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelettel kiadott „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 
követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) 9.5. ad) rendelkezése 
23 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 34. § (1) ill. 36. § (7) bek. 



18 

 
4.9. ábra  Megemelt kerékpársáv kezdete és vége a gépjárműforgalom csillapításával (javasolt forgalomtechnikai kialakítás). 

Ebben az esetben a „Kerékpársáv vége” táblát célszerű a jelölt módon áttervezni24. 

4.3 Útépítés, vízelvezetés 

A megemelt kerékpársáv pályaszerkezete – a fizikai elválasztásra tekintettel – eltérhet az úttest 

pályaszerkezetétől. A megemelt kerékpársáv kialakítható a meglévő útpálya újraosztásával és 

ráaszfaltozással, illetve a meglévő útpálya szélesítésével. Pályaszerkezetét a kerékpárutakra vonatkozó 

útügyi műszaki előírások25 szerint kell kialakítani. „K” szegélyes vagy alacsony szegélyes kialakítás esetén 

olyan pályaszerkezetet kell választani, amely megfeleltethető egy kisforgalmú (pl. A2) teherbírási osztályú 

útpályaszerkezetnek26, hogy az elválasztás dacára itt esetlegesen előforduló jármű-igénybevételre 

megfelelő legyen. Ráaszfaltozás esetén értelemszerűen csak a rétegrend felső része alakítandó ki, melynek 

alapját képezi a megmaradó útpályaszerkezet. A megemelt kerékpársáv csatlakozásainál a kerékpáros 

haladási irányát keresztező szegélyt építeni tilos, a csatlakozást a felső rétegek összeaszfaltozásával kell 

kialakítani. Az útpályába csak sóálló kivitelű szegélyelemek építhetők be. 

A megemelt kerékpársáv burkolatát a vízelvezetés irányának megfelelően 1,5-2,5%-os oldaleséssel kell 

megépíteni27. Az oldalesésen túlmenően a megemelt kerékpársáv vízváltózására nincsen szükség, a sáv 

„hullámoztatása” kerülendő. Az oldalesés irányát a vízelvezetés optimális megoldása szerint célszerű 

megválasztani: 

- Új építésnél, szélesítésnél általában az úttest felé, ahol az elválasztó szegélysor mélyebb oldalán 

elhelyezhetőek (illetve megtarthatóak) a víznyelők. 

- Ráaszfaltozás esetén akár az úttest felé (a víznyelők áthelyezésével), akár a jobb oldali szegély 

felé kialakítható az oldalesés (a víznyelők megemelésével, a bal oldali szegély előtt második 

víznyelő-sor létesítésével). 

- Kiemelt szegély nélküli, nyílt árkos vízelvezetésű útpályánál létesülő megemelt kerékpársáv esetén 

az úttest csapadékvizét a megemelt kerékpársáv alatt kell kivezetni, a kerékpársáv oldalesését az 

árok felé kell kialakítani. 

Sík vidéki, vízváltós kivitelű utak mentén létesülő megemelt kerékpársáv tervezésekor a vízelvezetést 

különös gonddal kell megtervezni. Szélesítés esetén a megemelt kerékpársáv és a szomszédos forgalmi 

sáv közötti elválasztó szegély mentén váltakozó magasságkülönbség is kialakítható. Ráaszfaltozás esetén 

gondoskodni kell arról, hogy az eredeti útpályán megfelelő szélességű vízváltózott felület maradjon. 

                                                      
24 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelettel kiadott „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 
követelményei” műszaki szabályzata (JETSZ) 17.1. c) és d) rendelkezése 
25 e-UT 03.04.11:2010 (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (ÚME) 9. fejezet és e-UT 06.03.11 
(ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
26 e-UT 06.03.12 (ÚT 2-1.503) Kisforgalmú utak pályaszerkezete 
27 ÚME 8.7.6. szerint 
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4.4 Csomóponti átvezetés 

A megemelt kerékpársáv lényege, hogy a kerékpárost az útkeresztmetszetben, jól láthatóan vezeti, ami a 

keresztezések biztonságát növeli. A csomóponti átvezetéseket általában úgy kell kialakítani, hogy a 

forgalomba integráltság ne csökkenjen a folyópályához képest. 

Alárendelt, kisebb forgalmú utak keresztezése, csatlakozása estén az útcsatlakozást lehetőség szerint a 

megemelt kerékpársáv szintjén kell kialakítani, az átvezetés ilyen esetben egyúttal a csatlakozó utca 

szempontjából forgalomcsillapító küszöbként is funkcionál. Különösen ajánlott kialakítás korlátozott rálátás 

vagy egyirányú úton ellenirányú megemelt kerékpársáv esetén. 
 

 
4.10. ábra  Megemelt kerékpársáv és járda átvezetése alárendelt utca kereszteződésében 

(Koppenhága, Dalos Péter felvétele) 

Nagyobb forgalmú utak keresztezése esetén a megemelt kerékpársávot a csatlakozást megelőzően le kell 

vezetni az úttest szintjére és kerékpársávként kell átvezetni a csomóponton. A lesüllyesztést a csomóponttól 

olyan távolságra kell megkezdeni, hogy kerékpárral és gépjárművel is biztosított legyen az összes 

lehetséges csomóponti mozgás. Az átvezetést és a kanyarodási kapcsolatokat (közvetett/közvetlen 

kerékpáros balra irány, fonódás a jobbra kanyarodó forgalmi sávval, jelzőlámpánál előretolt felállóhely stb.) 

a kerékpársávokra vonatkozó előírások szerint kell kialakítani28. Emelt sebességű szakaszon (pl. 70 km/h) 

csak indirekt balra kanyarodás létesíthető. Kerülni kell, hogy az egymást keresztező gépjármű és 

kerékpáros mozgások (különösen az egyenesen haladó kerékpáros és az öt veszélyeztető jobbra 

kanyarodó gépjármű) a csomópontban kerüljenek konfliktusba, ezért a fonódásra megfelelő hosszúságú 

szakaszt kell kialakítani29.  

                                                      
28 ÚME 16. fejezet részletesen bemutatja a kerékpársávok esetén alkalmazható, javasolt csomóponti kialakításokat, 
átvezetéseket. Számos példát tartalmaz az e-UT 03.04.12 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója is. 
29 ÚME 16.1. és 16.2. ábrái 
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Amennyiben a kerékpáros forgalmat nincs lehetőség kerékpársávon átvezetni a csomóponton, abban az 

esetben a kerékpársávot a csomópont előtt a fonódódáshoz megfelelő távolságra a forgalmi sávba kell 

vezetni, és a kerékpáros mozgásokat, irányokat kerékpáros nyomok vagy piktogramok segítségével kell 

jelezni (4.11). 

Az átvezetésekben a kerékpáros felület színes burkolattal is hangsúlyozható. 
 

 
4.11. ábra  Megemelt kerékpársáv egyszerű átvezetése meglévő jelzőlámpás csomópontban 
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Megemelt szakaszon létesített gyalogátkelő környezetében a megemelt kerékpársávot a gépjárművek 

szintjére kell süllyeszteni, hogy a gyalogos a megemelt kerékpársáv területét már úttestként érzékelje, és 

hogy a gyalogátkelő területén szegély ne legyen. A gyalogátkelő útburkolati jelét a kerékpársáv területén is 

át kell vezetni, a gyalogos várakozási helyét a járdán kell kialakítani. 
 

Körforgalmú csomópontban: 

- Nagyméretű, illetve több sávos, turbó körforgalmaknál a megemelt kerékpársávot egy- vagy 

kétirányú kerékpárútként a körpálya mellett külön célszerű vezetni30. 

- Közepes vagy kis méretű körforgalmaknál a megemelt kerékpársávot a csomópont előtt célszerű 

megszüntetni, a kerékpáros forgalmat az úttestre vezetni, és ott kerékpáros nyom segítségével a 

gépjárművekkel fonódva a körforgalomba bevezetni. A kerékpáros nyomot a kerékpáros 

megelőzéséből fakadó holttér-veszély elkerülése végett a körpálya középvonalában kell 

végigvezetni (tekintettel a körpályán kifejthető hasonló sebességekre). Ha ilyen körforgalomnál a 

kerékpáros létesítménytípust vált, és kétirányú kerékpárútként folytatódik, akkor a kerékpárút önálló 

csomóponti ágként a körforgalomba beköthető. 

                                                      
30 ÚME 16.20. és 16.22. ábra 
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4.12. ábra  Megemelt kerékpársáv átvezetése közepes méretű körforgalomban, kerékpárút csatlakozásával 
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4.5 Kapubejárat 

A kapubejárók, garázsbehajtók esetében a csatlakozást általában a megemelt kerékpársáv szintjén, rámpás 

felhajtással kell biztosítani. Amennyiben a kapubejárón keresztül megközelítendő telek vagy garázs az 

úttest szintjénél lényegesen alacsonyabban fekszik, a kapubejárót használó gépjárművek fennakadásának 

elkerülése végett szükség lehet a megemelés elhagyására. Ugyanakkor kerülni kell „hullámzó” kerékpársáv 

kialakítását. Az átvezetésekben a kerékpáros felület piktogrammal jelölendő, illetve színes burkolattal is 

hangsúlyozható. 

4.6 Szűkület 

Szűkületben a keresztmetszeti kialakításnál ilyen esetre meghatározott szélességi méreteket lehet tervezni 

(legfeljebb az ott meghatározott hosszon), vagy – ha a gépjárműforgalom területe nem csökkenthető – a 

megemelt kerékpársávot a szűkület előtt meg kell szüntetni a 4.2. fejezetben bemutatott módon, és meg 

kell vizsgálni nyitott kerékpársávként vagy kerékpáros nyomként való átvezetés lehetőségét. 

4.7 Kerékpáros rá- és lecsatlakozási szakaszok 

Ha a megemelt kerékpársáv elválasztását nem átjárható megoldással (függőleges szegéllyel) valósítják 

meg, a csatlakozási pontoknál gondoskodni kell a más irányból érkező vagy más irányba továbbhaladó 

kerékpárosok rá- illetve lecsatlakozási lehetőségéről, pl. a szegélyhez hozzáaszfaltozott, egyszerű rámpa 

kialakításával, vagy a szegély rövid szakaszon való lesüllyesztésével. 

4.8 Parkolósáv elhelyezése 

Az úttest szélén vagy a járdaszinten kialakított parkolóhelyek esetén a megemelt kerékpársáv elhelyezésére 

az alábbi megoldások javasolhatók: 

- A parkolóhelyek a megemelt kerékpársáv szintjén, a kerékpársávtól jobbra kerülnek kialakításra, az 

ajtónyitási oldalakadály-távolság31 figyelembevételével. 

- A megemelt kerékpársáv a parkolósáv jobb szélén kerül kialakításra, az ajtónyitási oldalakadály-

távolság figyelembevételével. A kerékpársáv bal oldalát a „Kerékpáros osztóvonal” burkolati jellel 

jelölni kell. Célszerű az ajtónyitási távolságon felül a ki- és beszállás, pakolás céljára szélesebb 

járdafelületet biztosítani a kerékpársáv és a parkolósáv között32. Ez a megoldás csak akkor 

megfelelő, ha az útcsatlakozások előtt legalább 15 m-rel a kerékpársáv vissza van vezetve az úttest 

mellé, máskülönben a gépjárművezetők a parkoló járművek takarásától nem észlelik a 

kerékpárosokat, ami balesetveszélyes. 

- Rövid parkolósáv esetén megoldás lehet a megemelt kerékpársáv lesüllyesztése az úttest szintjére 

kerékpársávként a forgalmi sáv és a parkolósáv között, az ajtónyitási oldaltávolság 

figyelembevételével, a parkoló forgalom keresztezését biztosító szaggatott terelővonal felfestése 

mellett33. 

Nagy kerékpáros forgalom esetén a kerékpáros felület színes burkolattal is hangsúlyozható. 

                                                      
31 ÚME 8.1. táblázat szerint 
32 ÚME 7.20. ábra szerint 
33 ÚME 7.19. ábra szerint. Az elsőként említett megoldás helyszínrajzilag ezzel megegyező, de ott a parkolók is 
megemelt szinten vannak. 
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4.13. ábra  Megemelt kerékpársáv Koppenhágában, parkolósáv jobb oldalán. 

Elöl az útpálya szintjén a jobbra kanyarodó sávval közös felületen fonódik. 

 
4.14. ábra  Egyirányú utcában vezetett ellenirányú, megemelt kerékpársáv Bécsben. 

Az ajtónyitási oldalakadály-távolságot felfestés jelzi. (Forrás: Mihálffy Krisztina) 
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4.9 Buszmegálló 

Az autóbuszmegállók esetében a közút forgalmától, a megálló autóbusz- illetve utasforgalmától és a 

rendelkezésre álló helytől függően az alábbi kialakítások javasolhatók, melyek között a helyszíni adottságok 

és a várható konfliktushelyzetek alapján, egyedileg kell mérlegelni:  

- A kerékpársáv átvezetése a megállóperon előtt, az úttest szintjén: a kiemelést megszüntetve a 

kerékpársávot az úttest szintjére vezetjük, a buszmegállót vagy a kerékpársáv megszakításával, 

annak felületén jelöljük ki (ha nincs öböl, vagy keskeny az öböl)34, vagy a kerékpársávtól jobbra 

(megfelelő szélességű öböl)35. Ez a megoldás elsősorban akkor kedvező, ha a megálló 

autóbuszforgalma nem túl nagy, vagy kellően széles öböl kialakítható, illetve ha a megálló 

utasforgalma jelentős. 

- A kerékpársáv átvezetése a megállóperon bal oldalán: a kerékpársáv ugyanúgy a járda bal oldalán 

halad, a kerékpárosoknak a busz érkezésekor, az utascsere idejére meg kell állniuk. Ezt megállás 

helyét jelző útburkolati jel felfestésével, lehetőség szerint egy rövid (1:5 hajlású) felhajtó rámpa vagy 

rövid rázóburkolat kialakításával is jelezni kell a kerékpáros számára (4.15. ábra). A peronon a 

kerékpársáv széleit a 4.1 táblázatban jelzett biztonsági távolság figyelembevételével fel kell festeni, 

a gyalogosok jelenlétére burkolati jelekkel és táblákkal kell felhívni a figyelmet. Emelt magasságú 

(>20 cm) villamosperon esetében a szegély és a kerékpársáv bal széle közötti biztonsági távolságot 

figyelemfelhívó burkolati jelzéssel kell ellátni (lásd 4.17 ábra). A közös felületet javasolt eltérő színű 

és/vagy anyagú burkolattal kialakítani. Ez a megoldás akkor alkalmazható, ha nem jelentős a 

megálló forgalma és elegendő hely áll rendelkezésre az utasok várakozására. 

- A kerékpársáv átvezetése a megállóperon mögött: az átvezetés lehetőleg a járda és a peron 

szintjétől elválasztva történjen. Ez a megoldás akkor kedvező, ha a megálló különösen nagy 

forgalmú, van hely, illetve nem jár a kerékpáros túlzott kitérítésével. A gyalogosok és a kerékpárosok 

elválasztására korlát létesítése általában kerülendő, pollerek alkalmazása indokolt esetben 

megengedett – ha a megfelelő oldalakadály-távolság és láthatóság biztosítható. 

 
4.15. ábra  Megemelt kerékpársáv átvezetése a megállóperon úttest felőli szélén (szűk keresztmetszetben) 

 
 

                                                      
34 ÚME 7.23. ábra szerint 
35 ÚME 7.24. ábra szerint 
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4.16. ábra  Megemelt kerékpársáv átvezetése a megállóperon területén, az ajtók helye a peronon burkolati jellel jelölve. 

A kép bal oldalán látható a megállótábla és az utasváró. (Koppenhága) 

 
4.17. ábra  Kerékpársáv átvezetése a (villamos) megállóperonbal oldalán, felhajtó rámpával (Bécs) 
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4.18. ábra  Megemelt kerékpársáv átvezetése a buszmegálló mögött (Szeged) 

4.10 Csatlakozás más kerékpárforgalmi létesítményekhez (típusváltás) 

A megemelt kerékpársáv más kerékpárforgalmi létesítménytípusokhoz csatlakozásakor, típusváltáskor 

- hagyományos kerékpársávra válthat az elválasztás egyszerű elhagyásával, forgalomtechnikai 

jelzés nem szükséges; 

- nyitott kerékpársávra váltás esetén a „Nyitott kerékpársáv” jelzőtábla helyezendő ki; 

- egyirányú kerékpárútra, gyalog- és kerékpárútra válthat, ilyenkor az új létesítmény jelzőtábláját ki 

kell helyezni. A jelzések elhagyhatók, ha a típusváltás csak rövid szakaszra (max. 80 m) terjed ki 

(pl. buszmegálló). 

- Kétirányú kerékpárútra váltáshoz az egyik iránynak kereszteznie kell a közutat, amit a kerékpáros 

ráfordításával, az elsőbbség szabályozásával, jelzőtáblákkal és megfelelő útburkolati jelekkel, 

nagyobb forgalmú úton lehetőleg sziget védelmében kell kialakítani36. A kerékpáros irány számára 

kisméretű burkolati nyilakkal kell jelezni a szembeforgalom megjelenését, illetve a két irány 

különválását. Nagyobb kerékpáros forgalom esetén kisméretű „Szembejövő forgalom” tábla is 

kihelyezhető illetve ennek képe a burkolatra festhető. 

4.11 Átvezetés hidakon 

Közúti hidaknál az útpálya és a járda, illetve a kiemelt szegélysáv közötti magasságkülönbség a vonatkozó 

előírás szerint37 0,25 m- Sok esetben biztonsági hídkorlátot is létesítenek38. 

A megemelt kerékpársáv átvezethető: 

- az útpálya részeként, változatlan formában, mint különleges forgalmi sáv. A szegélymagasság és 

különösen a hídkorlát figyelembe vételével ajánlott a jobb oldali biztonsági távolságot 0,5 m-re 

növelni. 

- az útpályától elkülönítve, a gyalogjárdával szomszédos keresztmetszetben, egyirányú 

kerékpárútként.  

Amennyiben a keresztmetszeti kötöttségek engedik, rövidebb hidakon célszerű az első megoldást 

megvalósítani, míg hosszabb, nagy forgalmú hidakon a második megoldás lehet előnyösebb. Az egyoldali, 

                                                      
36 UÚME 17.5. vagy 17.6. ábra szerint 
37 e-UT 07.01.11 (ÚT 2-3.411) Közúti hidak tervezési előírásai I., 4.5. 
38 e-UT 04.04.12 (ÚT 2-1.161) Közúti visszatartó rendszerek I. 
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kétirányú átvezetés kerülendő, mert a hídfőkben kedvezőtlen csomóponti kialakításokat, oldalváltásokat 

eredményez. 

4.12 Forgalomkorlátozás 

A kerékpársáv területét érintő útfelbontás, lezárás esetén a kerékpársávot megszakítani nem szabad. A 

forgalomterelési tervben gondoskodni kell a kerékpársáv ideiglenes nyomvonalra történő tereléséről 

ideiglenes kerékpársáv kialakításával, vagy a gépjármű-forgalmi sávba való fonódásáról és 

visszavezetéséről, kivételes esetben a járdára vezetéséről ideiglenes gyalog- és kerékpárút kijelölésével. 

Szintkülönbség esetén akadálymentes rámpát kell létesíteni. Hosszabb terelőútvonalat sárga színű 

kerékpáros irányjelző táblákkal is jelezni kell. 
 

  
4.19. ábra  Kerékpársáv forgalomterelése útlezárás esetén (Koppenhága, első kép: Dalos Péter) 

5 Engedélyeztetés menete 

A közutakon és létesítményeiken végzett engedélyköteles beavatkozások körét, az engedélyezés menetét 

külön rendelet39 szabályozza. Míg a hagyományos kerékpársáv meglévő útfelületen való kialakítása nem 

engedélyköteles (útszélesítés esetén már igen), addig a megemelt kerékpársáv létesítése általában a 

meglévő útfelületen belül is engedélyhez kötött, hiszen a vízelvezetést a kiemelés, elválasztás miatt 

többnyire át kell építeni40.  

Az engedélyköteles létesítmények építésére az építtetőnek közlekedési hatósági engedélyt kell kérnie. 

Mivel a megemelt kerékpársáv jogi értelemben kerékpársávnak minősül, az engedélyezés során is ennek 

megfelelően kell elbírálni. Az engedélykérelemhez a terveket a közútkezelőkkel egyeztetni kell, hozzájáruló 

nyilatkozatukat csatolni kell. 

Minden esetben be kell szerezni az érintett út forgalomtechnikai kezelőjének és közútkezelőjének 

hozzájárulását. 

Az engedélyeztetés során egyeztetni kell a megvalósuló létesítmény kezelőjéről illetve be kell szerezni a 

kezelő/útüzemeltető nyilatkozatát. 

                                                      
39 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről 
40 Uo. 3. és 4. § 


