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TÁMOGATÓ NYILATKOZAT 
Sajókeresztúr és Szirmabesenyő közötti kerékpárút kiviteli 
tervdokumentációjához 
 
 
 
 
A rendelkezésünkre bocsátott tárgyi tervdokumentációt áttanulmányoztuk, véleményünk 
szerint a benne foglaltak megvalósítása kulcsfontosságú, mert Miskolc északi agglome-
rációjában évtizedes hiányt pótolva megteremti a fenntartható közlekedés jelenleg hiányzó 
feltételeit. 
Ezért azt a Kerékpáros Miskolc Egyesület a csatolt szakmai értékelésben foglaltakkal támogatja. 
 
Köszönjük javaslataink szíves figyelembe vételét és sikeres megvalósítást kívánunk. 
 
 
 
Miskolc, 2021. augusztus 16. 
 
 
 
 
 
 
 
Kunhalmi Zoltán 
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SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 
Sajókeresztúr és Szirmabesenyő közötti kerékpárút kiviteli 
tervdokumentációjához 
(Melléklet a KME támogató nyilatkozatához) 
 
 
 
 
III. rész, szirmabesenyői szakasz 

Műszaki leírás 

 
1. Kifejezetten előnyösnek tartjuk és köszönjük – mert jelentősen csökkentheti a repedések 

kialakulását és ezzel növelheti a pályaszerkezet élettartamát – a szokásos ckt alapréteg 
helyett a zúzottkő tervezését. Mivel viszonylag ritkán alkalmazzák, ezzel kapcsolatban 
két dologra szeretnénk fölhívni a figyelmet: 

• már csekély keresztező gépjárműforgalom esetén is javasoljuk a zúzottkő réteg 20 
cm-re növelését, ahol pedig nehézjárművek közlekednek fölötte, ott ezt a zúzottkő 
nem bírja, 

• a kötőréteg esetében figyelembe kell venni a kiékelődést, erre 1 cm-t érdemes 
számolni, tehát a kopó+kötő 7 cm tiszta aszfaltvastagság eléréséhez 8 cm-t 
szükséges bedolgozni. 

2. Az átvezetésekben a szegélysüllyesztések megvalósítása döccenésmentes haladást 
garantáló módon, 0 cm szintkülönbséggel, lehetőleg szegélymentes egybeaszfaltozással 
szükséges. A 2 cm hiba. 

3. Bár a tárgyi tervben a kedvező helyszínrajzi vonalvezetés miatt ez kevésbé súlyos 
probléma, így is javasoljuk a hosszirányú burkolati jelek módosítását, a felezővonal 
elhagyását, helyette a kerékpárút széleit jelző vonalak alkalmazását. (A tervezés idején 
hatályban lévő ÚME ezt még nem tartalmazta, azonban azóta szakmai konszenzus 
alakult ki a burkolati jeleket illetően. Lényege, hogy lakott területen, ahol élénkebb 
kerékpárforgalomra kell számítani, az ellenkező forgalmi irányok elválasztásának jelzése 
a fontos, míg lakott területen kívül, ahol jellemzően rossz a kerékpárutak 
megvilágítottsága, de különösen sötétben kevesebb a forgalom, a kerékpárút széleinek 
jelzésére van szükség a pályaelhagyások megelőzésének érdekében.) 
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U-6-1 forgalomtechnikai helyszínrajz 

 
1. Az átvezetés funkciója az útvonal folytonosságának biztosítása, a kerékpárút végét jelző 

táblák kihelyezése szabálytalan, kérjük törölni. 
2. Az elsőbbséget szabályozó táblák tervezett kihelyezése szabálytalan, balesetveszélyes, a 

jelzőtáblák ellentmondásban vannak a burkolati jellel.  
A rajz szerinti forgalmi rendben a 2619 j. út forgalma elsőbbséget ad a kerékpárút 
forgalmának ÉS a kerékpárút forgalma is elsőbbséget ad a 2619 j. út forgalmának. Az út 
melletti kerékpárutak az FMSZ szerint is öröklik az anyaút elsőbbségi viszonyait, itt tehát 
a 2619 j. út forgalmát kell alárendelni a kerékpárút forgalmának, a kerékpárútról az 
elsőbbségadás kötelezettségét jelző táblák eltávolítandók.  
Ez a vertikális és horizontális jelzés közötti ellentmondást is feloldja, teljesül a 
téglavörös színezés alkalmazhatóságának feltétele, az átvezetés elsőbbségi helyzete. 
Ugyanitt az átvezetés felületére, a keresztezett forgalmi irányok felől álló torzított 
kerékpár járműjelképek felfestését javasoljuk. 

3. A tervezési szakaszon útirányjelzés nincs. Javasoljuk a 2619 j. út jelzőlámpás 
csomópontjánál létesülő kerékpárúti T-elágazásnál útirányjelző tábla tervezését, 
azonban figyelemmel arra, hogy KRESZ módosításban várható a régi e-UT 03:04:11:2010 
sz. útügyi műszaki előírásban is még szereplő útirányjelzések törlése, a Bejárható 
Magyarország Arculati Alapvetés szerinti táblaminták alkalmazása célszerű. 

 
 
IV. rész, sajókeresztúri szakasz 

Műszaki leírás 

 
1. Kifejezetten előnyösnek tartjuk és köszönjük – mert jelentősen csökkentheti a repedések 

kialakulását és ezzel növelheti a pályaszerkezet élettartamát – a szokásos ckt alapréteg 
helyett a zúzottkő tervezését. Mivel viszonylag ritkán alkalmazzák, ezzel kapcsolatban 
két dologra szeretnénk fölhívni a figyelmet: 

• már csekély keresztező gépjárműforgalom esetén is javasoljuk a zúzottkő réteg 20 
cm-re növelését, ahol pedig nehézjárművek közlekednek fölötte, ott ezt a zúzottkő 
nem bírja, 

• a kötőréteg esetében figyelembe kell venni a kiékelődést, erre 1 cm-t érdemes 
számolni, tehát a kopó+kötő 7 cm tiszta aszfaltvastagság eléréséhez 8 cm-t 
szükséges bedolgozni. 

2. Az átvezetésekben a szegélysüllyesztések megvalósítása döccenésmentes haladást 
garantáló módon, 0 cm szintkülönbséggel, lehetőleg szegélymentes egybeaszfaltozással 
szükséges. A 2 cm hiba. 
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3. Bár a tárgyi tervben a kedvező helyszínrajzi vonalvezetés miatt ez kevésbé súlyos 
probléma, így is javasoljuk a hosszirányú burkolati jelek módosítását, a felezővonal 
elhagyását, helyette a kerékpárút széleit jelző vonalak alkalmazását. (A tervezés idején 
hatályban lévő ÚME ezt még nem tartalmazta, azonban azóta szakmai konszenzus 
alakult ki a burkolati jeleket illetően. Lényege, hogy lakott területen, ahol élénkebb 
kerékpárforgalomra kell számítani, az ellenkező forgalmi irányok elválasztásának jelzése 
a fontos, míg lakott területen kívül, ahol jellemzően rossz a kerékpárutak 
megvilágítottsága, de különösen sötétben kevesebb a forgalom, a kerékpárút széleinek 
jelzésére van szükség a pályaelhagyások megelőzésének érdekében.) 
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