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ÉSZREVÉTELEK 
A SZIKSZÓ – 3701 J. ÚT KERÉKPÁROZHATÓ KÖZUTAK 

TERVEZÉSE CÍMŰ 
KIVITELITERV-DOKUMENTÁCIÓHOZ 

 
 
 
A tárgyi kiviteli tervhez az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük. 
 
1. A kerékpárút kezdőszelvényénél javasolt módosítások 

 A 3701 j. útról a kerékpárútra felvezető kerékpársáv nem szükséges. Az egyirányú 
kerékpárutat az ellenkező forgalmi iránnyal való találkozásáig javasoljuk minél 
egyenesebb geometriával tervezni. 

 Az egyirányú szakasz végén nincs jelezve a szembejövő forgalom, illetve nincs behajtást 
tiltó tábla. 

 A két forgalmi irány elválása előtt javasolt azok elválasztása rövid hosszban folytonos 
sárga vonallal. Ugyanitt javasolt 1-1 sárga nyíllal a forgalmi irányok jelzése. Tovább a 
kétirányú kerékpárúton lakott területen kívül csak a kerékpárút szélét jelző vonalak 
megtartását javasoljuk. 

 A kétirányú kerékpárútról a 3701 j. útra vezetésnél a kerékpárút és a cseppsziget között 
a burkolat téglavörös színezésének elhagyását javasoljuk. 

 Az egyirányú kerékpárutat a cseppszigeten javasoljuk végződtetni (kerékpárút végét, 
elsőbbségadás kötelezettségét és kötelező balra kanyarodást jelző táblákkal, utóbbit a 
burkolatra festett nyíl is kiválthatja). 

 A 3701 j. útra vezető forgalmi sávon átvezetés kijelölése nem szükséges, a szigetről 
közvetlenül a forgalmi sávba kanyarodás javasolható. Így ez a 2. átvezetés és a hozzá 
csatlakozó egyirányú ráfordító kerékpárút (hattyúnyak), valamint rövid kerékpársáv-
kezdemény elhagyható. 

 A kerékpárok figyelmeztető háromszögletű burkolati jelet javasoljuk már a 
konfliktusmező előtt felfesteni, mégpedig egyet-egyet a háromszögsziget két oldalán. 

 A cseppszigetről a 3710 j. útra kanyarodó kerékpárvezetők egy kerékpáros nyom 
burkolati jellel pozícionálhatók. 

 
 
 



 
 

 

 
2. Javaslataink 0+160 szelvénytől kezdődő átvezetésre 

 az ívekben szélesítés, 
 STOP-táblák helyett Elsőbbségadás kötelező alkalmazása, 
 a kerékpáros forgalmiirányok elválasztása folytonos sárga vonallal rövid hosszban az 

átvezetés előtt, 
 EAK-háromszög burkolati jelek fölfestése a középszigeten. 

 
3. A körforgalmú csomópontban az átvezetés téglavörös színezésének elhagyása. A behajtó 

ágakon az átvezetések előtt a sebességhatár csökkentése 30 km/h-ra. 
 

4. Ha elkészülnek a tervei, kérjük a kerékpárút/kerékpársáv elemváltás, ill. csomópont 
véleményezésének lehetőségét. 

 
5. Ha a lakott területen marad a kerékpársáv, javasoljuk a 30 km/h sebességhatár egységes 

alkalmazását (ez egyébként a kerékpársávtól függetlenül is javítja az ott élők életminőségét, 
az autópálya elkészültével az emberléptékű sebességhatár nem lehet gond). 

 
6. Javasoljuk a buszöblök melletti kerékpársáv-szakaszok téglavörös színezését. Javasoljuk 

továbbá a buszöblök forgalomtechnikájának egységesítését (mindegyiknél legyen a kerék-
pársáv mindkét oldala mellett vonal, és mindkét vonal szaggatott). 

 
7. A becsatlakozó utcák elsőbbségadást szabályozó jelzőtáblái alatt kiegészítő tábla kerék-

pársáv, nyitott kerékpársáv esetén nem szükséges. 
 

8. A kerékpársávban közlekedők számára kérjük biztosítani a kanyarodás lehetőségét. 
 

9. A Malom utca/Rákóczi utca jelzőlámpás csomópontjában javasoljuk vizsgálni 
 a nyitott kerékpársáv ellenére is, annak 3–5 m-rel történő előrevonását, 
 a kerékpáros előnyitás lehetőségét, 
 az indirekt balra kanyarodás lehetőségét. 

 
10. Egyetértünk a Vadász patak hídján történő átvezetésre vonatkozóan a tervzsűrin kialakult 

javaslattal. 
 
 
Üdvözlettel 
 
Kunhalmi Zoltán 
elnök 


