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1. Vezetői összefoglaló
A 21. századra előtérbe került környezettudatos szemléletmód eredményeképpen a kerékpáros
közlekedés egyre nagyobb teret követel magánk a világban, így hazánkban is. A markánsan
megjelenő igények a biztonságos, jó minőségű, épített környezetbe és tájba illeszkedő kerékpáros
infrastruktúra fejlesztését kell, hogy eredményezzék. Magyarországon csakúgy, mint Európa többi
országában a kerékpáros fejlesztések elengedhetetlen szerepet játszanak a kerékpáros kultúra
fejlődésében és ezzel együtt a kerékpárral történő mobilitások számának növelésében. Ezen
fejlesztések nemcsak a nagyvárosokban, hanem Nagyvenyim Nagyközség és a hozzá hasonló
méretű településeken sem maradhatnak el.
A Kerékpáros hálózati terv készítésének célja Nagyvenyim nagyközség úthálózatának felmérése
és értékelése kerékpáros közlekedés szempontjából, valamint a kerékpáros hálózat fejlesztési
elemeinek megtervezése, rövid és hosszú távú időtávlatban.
Nagyvenyim nagyközségben a kerékpáros közlekedés fontos szerepet játszik a lakosok életében,
annak ellenére, hogy kiépített kerékpáros infrastruktúra hiányos és helyenként renedkívül
veszélyes, a kerékpáros mobilitások száma arányaiban magas. A település méreteiből adódik, hogy
a településen belül közlekedők kerékpárral közelíthetik meg leggyorsabban, leggazdaságosabban
az úticéljaikat. A település falusias, kertvárosias jellege miatt a kerékpáros forgalom és a gépjármű
forgalom közös nyomvonalon és közlekedési felületen halad a település közútjainak nagyon nagy
százalékába. A település forgalmas részein ez komoly konfliktusokat és balesetveszélyes
közlekedési szituációkat okoz. Feladatunk elsősorban ezen területek feltárása, és javaslattétel a
problémák megoldására, a lakossági igények és a forgalom nagyság figyelembevételével.
A helyi adottságok, a baleseti és forgalmi adatok, az országos és regionális fejlesztési tervek
figyelembevételével négy különböző kerékpáros útvonalat terveztünk Nagyvenyim nagyközség
területén.
Az 1. számú kerékpáros útvonal a települést átszelő 6219. j. összekötő út mentén halad és vezeti el
a kelet – nyugat irányú kerékpáros forgalmat. A tervezett útvonal a 6219. j. összekötő út mentén
halad Dunaújváros és Mezőfalva irányában is, ezzel megteremtve a kapcsolatot az Érd –
Dunaújváros - Mohács, Gárdony – Agárd -Dunaföldvár regionális kerékpáros útvonalakkal. A 2.
sz. kerékpáros útvonal Nagyvenyim települését Baraccsal köti össze a Lepsény – Kisláng - Nagylók
– Mezőfal - Dunaújváros – Dunavecse regionális kerékpáros útvonalon és ezzel kapcsolatot teremt
7
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az Euro Velo 6 nemzetközi kerékpáros útvonallal. A 2. sz. tervezett kerékpáros útvonal, illetve a
3. és 4. számú útvonalak a településközpont és az egész település belterületi kerékpáros
problémáira, veszélyeire jelentenek megoldást.
A fejlesztések ütemezését tekintve, először a település belterületi részének a rendezése és
biztonságossá tétele a fontos, így rövidtávú célként a településközpont környezetének
biztonságossá tétele a legfontosabb. Ezt követően középtávú célként a településközpont és a
település határok összekötése határozható meg, valamint a meglévő kerékpáros infrastruktúra
korszerűsítése és biztonságossá tétele. Hosszú távú elképzeléseink szerint pedig Nagyvenyim és a
környező települések (Dunaújváros, Mezőfalva, Baracs) kerékpáros kapcsolatának megteremtése.
Vizsgálataink eredményeként javasolt kerékpáros nyomvonalak illeszkednek Fejér Megye
Területrendezési Tervében (Fejér Megyei Közgyűlés 1/2009.(II. 13.) k. r. sz. rendelete)
megfogalmazott kerékpáros infrastruktúra fejlesztési célokhoz.

2. Bevezető
Nagyvenyim nagyközség Önkormányzata (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.) beszerzési eljárás
keretében irodánkat a SZABOLCS Mérnökiroda Kft.-t (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc utca 67.)
bízta meg a Kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozásával.
Nagyvenyim nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése során feladat, a
kerékpáros közlekedés jelen helyzetének megismerése, a közlekedési problémák feltárása,
valamint alternatív megoldási javaslatok bemutatása a feltárt problémákra. A különböző megoldási
javaslatok segítenek a döntéshozóknak a problémák körültekintő kezelésében.
Az hálózati terv első részében helyzetértékelést végeztünk, amelyben a közlekedési konfliktus
helyeket kutattuk fel, majd a baleseti adatokat elemeztük, illetve a baleseti helyszíneket
azonosítottuk, jártuk be. Begyűjtöttük a forgalmi adatokat, forgalom számlálásokat végeztünk.
Helyszíni bejárásaink során rögzítettük az útburkolatok minőségét, állapotát, forgalomtechnikai
elemeket vizsgáltunk.
Vizsgáltuk a lehetőségét az európai, illetve országos, valamint regionális kerékpáros hálózatokba
illesztésnek, hálózatokhoz csatlakozásnak.
A fentiek alapján az Önkormányzattal, közútkezelővel történt egyeztetéseket követően, a lakossági
igények figyelembevételével készítettük el Nagyvenyim Kerékpárfogalmi hálózati tervét.
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A javasolt kerékpárforgalmi létesítmények rövid és hosszú távú célként több évre a fejlesztések
irányvonalát képezhetik a kerékpáros infrastruktúra kiépítéséhez Nagyvenyim nagyközség
közigazgatási területén, illetve a szomszédos Önkormányzatok bevonásával a régióban is.

3. Helyzetértékelés
3.1 Megalapozó dokumentumok, meglevő tervek bemutatása
Nagyvenyim nagyközség kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése szempontjából a releváns
stratégiai dokumentációk a következők:
- Országos Területrendezési Terv
- Fejér Megye Területrendezési Terve
- Nagyvenyim Településrendezés Eszközei
- Nagyvenyim Központjának Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve
- Nagyvenyim Gazdasági Program 2015 – 2019.
3.1.1 Országos Területrendezési Terv1
Az Országos Területrendezési Tervben feltüntetett kerékpáros törzshálózat elemei nem érintik
Nagyvenyim nagyközséget. Nagyvenyim település a Duna jobb partján terül el közvetlenül
Dunaújváros Nyugati szomszédságában. Dunaújváros Keleti oldalán, a Duna bal partja mentén a
tervezett Euro Velo 6 nemzetközi és országos kerékpáros útvonal (1. sz. ábra) található. Az Euro
Velo 6 nemzetközi kerékpáros útvonallal a kapcsolat megteremtésére így kizárólag a Dunaújváros
Déli oldalán található Pentele hídon keresztül lehetséges.2
Az Országos Településrendezési Tervben szereplő Budapest Balaton országos kerékpáros
útvonalhoz a jövőben tervezett regionális útvonalak megépítése után Gárdonynál lesz lehetőségünk
csatlakozni. Ezek után Nagyvenyimről kerékpárral elindulva a Velencei tó, Székesfehérvár és a
Balaton is biztonságosan megközelíthetővé válik.

1
2

Országos Területrendezési Terv
Országos Területrendezési Terv
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1. számú ábra - Nagyvenyim nagyközség kivágata az Országos Területrendezési Tervből
Forrás: Országos Területrendezési Terv

3.1.2 Fejér Megye Területrendezési Terve
A Fejér Megye Területrendezési Tervében az országos kerékpáros törzshálózat elemein kívül
térségi tervezett kerékpáros útvonalak találhatóak. Ezek közül a regionális kerékpáros útvonalak
közül közvetlenül egy érinti a települést, további kettővel pedig a kapcsolat megteremtésére lesz
lehetőség. A települést közvetlenül a Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros –
Dunavecse regionális kerékpáros útvonal érinti. A tervezett útvonal mentén Baracs irányában az
M8 autópálya Dunahídon keresztül az Euro Velo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal lesz
megközelíthető. Ezen felül természetesen Baracs és Dunaújváros. Az útvonalunk Mezőfalva
irányában pedig csatlakozásra lesz lehetőség a Gárdony – Agárd – Dunafölvár regionális

10
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kerékpáros útvonalhoz. Az útvonal mentén a Velencei tó lesz elérhető, ahol pedig lehetőség lesz a
Budapest – Balaton kerékpáros útvonalhoz történő csatlakozásra.3
A Dunaújvárossal történő kapcsolatteremtés után pedig az Érd – Dunaújváros – Mohács kerékpáros
útvonal lesz elérhető. Az útvonal segítségével egészen Budapestig haladhatunk majd.

2. számú ábra - Nagyvenyim nagyközség környezetének kivágata Fejér Megye Településrendezési Tervéből
Forrás: Fejér Megye Területrendezési Terv

3.1.3 Nagyvenyim Településrendezés Eszközei
Nagyvenyim

nagyközség

Településrendezés

Eszközei

említést

tesz

a

Fejér

megyei

Területrendezési tervben szereplő Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros –
Dunavecse regionális kerékpáros útvonalról, illetve annak megépíthetőségéről. A dokumentum
megállapítja, hogy a Mezőfali úton a 30, valamint a Földvári úton a 22 méteres szabályozási
szélességen belül megvalósítható.4

3
4

Fejér Megye Területrendezési Terve
Nagyvenyim Településrendezés Eszközei
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A dokumentum továbbá említést tesz a Fő út mentén (6219. j. összekötő út) található meglévő
kerékpáros útról, azonban annak állapotát nem taglalja5.
3.1.4 Nagyvenyim Központjának Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve
Nagyvenyim központjának Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve szintén megemlíti a
Fejér Megye Területrendezési tervében szereplő Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal Dunaújváros – Dunavecse regionális kerékpáros útvonalat, valamint azt, hogy az elmúlt években
a kerékpáros útvonal tervezése nem indult meg, így arról egyéb információval nem rendelkeznek.
A terv említi továbbá, hogy a meglévő kerékpáros útvonalat a Fő út mentén, a kerékpárosok
előszeretettel és nagyszámban használják6
3.1.5 Nagyvenyim Gazdasági Program 2015 – 2019.
Nagyvenyim Gazdasági Program 2015 – 2019. című dokumentum általánosan foglalja össze a
Nagyvenyim úthálózatának (közút, kerékpárút, gyalogjárda) helyzetét. A dokumentum
megállapítja, hogy a közúthálózat állapota a 2015-ös évre teljesen leromlott mivel a lakosság nagy
része napi szintű gépjárműhasználó. Emiatt az útfelújítási, útépítési projektek elsőbbséget kell,
hogy élvezzenek a fejlesztések irányvonalának tekintetében. A dokumentum a kerékpáros
infrastruktúra állapotértékelésénél a 6219. j. összekötő út mellett futó kétirányú kerékpárút
minőségét rossznak tekinti de még használhatónak. A kerékpározást segítő forgalomtechnikai
eszközöket (táblák, burkolati jelek), illetve azok hiányát pedig a lehetőségek szerint a
leggyorsabban pótolni szándékozik. Kifogásolja továbbá a boltok, középületek, illetve a helyközi
buszmegállók mellett található kerékpártárolók minőségét és számát.7
A dokumentum a fejlesztések közé sorolja a biztonságos gépjármű, kerékpáros, illetve gyalogos
közlekedés kiépítését, ennek eszközei, a település központ közlekedésszervezése, a település
útburkolatainak felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, kiépítése.8

Nagyvenyim Településrendezés Eszközei
Nagyvenyim Központjának Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve
7
Gazdasági Program 2015-2019.
8
Gazdasági Program 2015-2019.
5
6
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A Gazdasági Program célként nevezi meg továbbá a járási kerékpáros útvonal kiépítését.9

3.2 Vizsgált terület bemutatása
Nagyvenyim nagyközség a Dunántúlon, Fejér megye nyugati részén, a Mezőföld dél részén, a
Fővárostól délre, Dunaújváros nyugati határában helyezkedik el. A település Dunaújváros
vonzáskörzetében található annak közvetlen szomszédjában, a Duna partjától 6 km-re. A két
település távolsága mindössze 5 km. Szomszédjai északról Perkáta, észak-keleten Rácalmás
területe, keleten Dunaújváros, délen Baracs, nyugaton pedig Mezőfalva. Nagyvenyim nagyközség
település része Mélykútpuszta, mely a településközponttól északra-nyugatra, mintegy 5 km
távolságban található. A településrész közúton csak a 62. sz. fkl. út felől (6219-6-62-62115 utakon
26 km) közelíthető meg.
A településen a 6219. j. Dunaújváros – Mezőfalva – Sárbogárd összekötő út halad keresztül. A
6219. j. összekötő úton nyugati irányban Mezőfalva, Sárbogárd, Székesfehérvár megközelítése
lehetséges, az útszakaszon keleti irányban pedig az M6 autópálya, valamint Dunaújváros található.
Az M6 autópályán északi irányban mintegy 60 km-re Budapest található, déli irányban 6 km-re az
M8 (Pentele Dunahíd), 150 km-re pedig Pécs található. A település közúti infrastrukturális
kapcsolatai

jónak

mondhatók,

Dunaújváros

(Megyei

Jogú

Város),

Székesfehérvár

(Megyeszékhely) valamint Budapest (Főváros) is könnyen megközelíthető (3. sz. ábra).
Nagyvenyim közvetlen környezetében (3 km) található a 42-es sz. vasútvonal, azonban a kapcsolat
a megálló és a település között nincs kialakítva, így a megállóhelyet gyakorlatilag senki nem
használja.
A község közigazgatási szempontból a Dunaújvárosi járáshoz tartozik. A járás négy városból és
tizenkettő községből áll (Dunaújváros, Adony, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Előszállás, Perkáta,
Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Nagykarácsony,
Nagyvenyim). A település testvér települései Altomünster és Egres.
Nagyvenyim lakosságának a száma 2017-ben 4135 fő, ez több mint az előző két évi adat, így
megállapíthatjuk, hogy Nagyvenyim lakosságának száma 2015 óta enyhén növekszik. Ez a térség
általános demográfiai viszonyaitól pozitív irányban tér el.

9

Gazdasági Program 2015-2019
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3. számú ábra - Nagyvenyim nagyközség közvetlen környezete
Forrás: www.google.maps.hu, www.kira.hu

A település domborzati viszonyait tekintve a település nyugati felére a Mezőföldre jellemző pár 10
méteres lösz dombok a jellemzik, a település keleti oldala pedig síknak mondható, így
összeségében a település kerékpározhatósága kiválló.
A község gazdasága nem túl erős, fejlett ipari zónával nem rendelkezik. A település környezetében
3300 ha mezőgazdasági terület található, ezt a Pálhalmai Agrospeciál Kft. műveli, tulajdonos a
Magyar Állam. Ezen kívül Nagyvenyim legnagyobb munkaadója az autóipari beszállító KVJ
Művek Zrt., a Tilla Trans Kft, illetve a mezőgazdasági tevékenységet végző Agro-concord Kft. A
Nagyvenyimi munkavállaló lakosság 85%-a Dunaújvárosban, illetve annak közvetlen
környezetében dolgozik, így napi szinten utazik gépjárművel vagy tömegközlekedési e szközzel.
14
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A település hosszú távon a helyi foglalkoztatottság arányát növelni próbálja, így a jövőben a
település több részében is ipari zónát tervez létrehozni.
3.2.1 Forgalomvonzó létesítmények
A forgalomvonzó létesítmények összegzése a Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének egyik
legfontosabb eleme. A forgalomvonzó létesítményeket a 4. számú ábrán mutatjuk be.
Az ábrán látható, hogy a forgalomvonzó létesítmények a településközpontban, illetve közvetlen
környezetére koncentrálódnak. A településközpont a 6219. j. összekötő út mentén a Fő utca és a
Mezőfalvi út találkozásánál helyezkedik el. A településközponton kívül szintén a 6219. j. út mentén
elhelyezkedő sportcentrum és környezete fontos forgalomvonzó csomópont. A településen kívül
pedig mindenképpen Dunaújváros mondható fő forgalomvonzó helyszínnek.
Forgalomvonzó létesítmények:
•

Horgásztó

•

Tilla Trans Kft.

•

KVJ Művek Zrt.

•

Nagyboldogasszony templom

•

Szent Bernát Arborétum

•

Tervezett Piac

•

Üzemanyag töltőállomás

•

Művelődési Ház és Könyvtár

•

Gördeszka/Sport pálya

•

Búgócsiga családi napközi

•

Iskola

•

Egészségház, Gyógyszertár

•

Polgármesteri hivatal, Posta

•

Élelmiszerbolt

•

Cukrászda

•

Temető

•

Mélykútpuszta, Bernátkút
15
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•

Óvoda

•

Sport Centrum

•

Élelmiszerbolt, Étterem, Panzió

•

Sport pálya

4. számú ábra - Forgalomvonzó létesítmények

Mivel a településen élők 85%-a napiszinten kötődik Dunaújvároshoz (Iskola, Munkahely,
egészségügyi ellátás, ügyintézés, kereskedelem), így a település egyik legfontosabb
forgalomvonzó létesítményei a helyközi buszmegállók. A buszmenetrend Dunaújvárosba kellő
gyakoriságú. A csúcsórákban 15 percenként, azon kívül pedig 30 percenként lehet eljutni
16
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Dunaújvárosba autóbusszal. Az 5. számú ábra a Nagyvenyimen található buszmegállókat mutatja
be.

5. számú ábra - Helyközi buszmegállók Nagyvenyim területén

3.2.2 A kerékpáros közlekedés szerepe
Magyarországon a kerékpárosok részaránya az egyik legmagasabb az Európai unióban, annak
ellenére, hogy tökéletesen kiépített, biztonságos infrastruktúra hálózat nem áll rendelkezésre a
kerékpárosok számára. Ez az adat azt mutatja, hogy a magyar emberek nem idegenkednek a
kerékpározástól, szívesen választják hivatásfogalmi vagy pedig szabadidős tevékenység céljából
is.
17
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A Nagyvenyimen lakók szívesen használják a kerékpárjukat, ha a településen belüli mobilitásról
van szó annak ellenére, hogy a településen biztonságosan kiépített kerékpáros infrastruktúra
hálózat gyakorlatilag nem található, a meglévő közúthálózat pedig nem kerékpárosbarát
közúthálózat. Nagyvenyim egy kis település, így a település azon lakói, akik Nagyvenyimen
dolgoznak vagy járnak iskolába óvodába csak kevés időt kell, hogy utazzanak azaz az ő
helyzetükben rövid idejű mobilitásokról beszélhetünk. A település központjából kiindulva a
település legtávolabbi pontja 1,2 km-re található, ami azt jelenti, hogy a gépjármű használatára
nincs szükség (nem költséghatékony) de a gyalogos mobilitás napi szinten sok időt vesz igénybe.
A 6. ábrán ezt a távolságot szemléltettük. A mobilitások hossza csak szélsősége esetben éri el a 22,5 km-t, tehát a kerékpárosok csak rövid időtartamú kis utazásokat hajtanak végre, ezeket is
általában a reggeli, illetve a délutáni csúcsórákban. A gépjármű használat ilyen rövid kilométer és
idő távon nem gazdaságos. Ezek miatt a tavaszi, nyári és kora őszi időszakokban Nagyvenyim
településén az egyik legkedveltebb mobilitási eszköz a kerékpár.
Nagyvenyim településen helyi tömegközlekedés nem található (nincs rá szükség), azonban, ha a
helyközi buszmegállók helyszínét megvizsgáljuk (5. sz. ábra) akkor láthatjuk, hogy a helyközi
buszmegállók a település egészét lefedik. Az idősebb korosztály gyakran használja a helyközi
buszokat helyi közlekedésre a településen belül.
A településen a hivatásforgalmi kerékpáros mobilitásokon kívül a nyári hónapokban a családok
számára kedvelt szabadidős kikapcsolódási eszközt jelent a kerékpár. Gyakori úti cél például a
közeli Baracs vagy a Dunaújvárosi Dunapart.
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6. számú ábra - Nagyvenyim Nagyközség kiterjedése

3.3 A kerékpáros közlekedés helyzete
3.3.1 A beavatkozási terület kerékpározhatósága
Nagyvenyim nagyközség domborzati viszonyait tekintve tökéletesen alkalmas a kerékpározásra
mivel komoly szintkülönbségek a település területén nincsenek. A település keleti részén található
a nagyvenyimi Szőlőhegy. A Szőlőhegy és a település szint különbsége nem számottevő (kb. 20
m). A nagyközség azonban rengeteg, más jellegű nehézséggel áll szembe a kerékpáros
19
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infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatosan. A település területe nem nagy, kelet-nyugati irányban
egy „fő” útja (6219.j. út) van, ami azonban nem az Önkormányzat kezelésében, hanem a Magyar
Közút kezelésében áll. Az út kelet - nyugat irányban a 6219. j. Dunaújváros – Mezőfalva.Sárbogárd összekötő út. Az útburkolat állapota Dunaújváros és Mezőfalva között, így Nagyvenyim
belterületén is kritikus. A fejlesztési terveknek megfelelően azonban a 2018. évben az útvonalat a
teljes szakaszon felújítják. A felújítás azonban a teljes szakaszon várhatóan sebesség és
forgalomnövekedést fog eredményezni. A forgalomnövekedés és a sebesség növekedés a
kerékpárosok szempontjából nem jó, így a kerékpárosoknak a lehetőség szerint minél előbb
biztonságos hálózatot kell kialakítani..
A település teljes egészére jellemző, hogy az utak burkolata elöregedett ezért a „kátyúk” száma
magas. ennek következtében a kerékpáros közlekedés nehéz az belterületi utakon, gyakran a
„kátyúk” között az út közepén kell cikázniuk a kerékpárosoknak.
A település hivatásforgalmi kerékpáros problémáin kívül a szabadidős kerékpáros mobilitások
biztonságossá tétele is nehéz feladat. Nagyvenyim településen a családok körében közkedvelt
szabadidős tevékenység a kerékpározás a nyári hónapokban. Két közkedvelt úti cél található a
település környékén, az első a déli irányban található Baracs, a másik pedig a szomszédos
Dunaújváros és a Dunapart. Baracs megközelítése egy 3,7-4,0 m széles rosszminőségi
aszfaltburkolatú úton lehetséges. Kis forgalom esetén a kerékpárosok, gyalogosok, futók
kényelmesen használhatják ezt az útszakaszt, azonban jelentős gépjármű forgalom mellett a nyári
hónapokban a szabadidős célú közlekedés nehézkes. Az út kiszélesítése elengedhetetlen a
biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhet. Az útvonal fejlesztéseit a Fejér Megye
Területrendezési terve magába foglalja. Nagyobb problémát jelent a Dunapart megközelítése
Dunaújváros irányában. Ehhez a forgalmas 6219. j. összekötő utat kell használnia a
kerékpárosoknak, ami a magas tehergépjármű forgalom miatt rendkívül veszélyes. A szabadidős
kerékpározás mellett a hivatásforgalmi kerékpárosok is használják a 6219. j. összekötő utat.

3.3.1.1 Forgalmi vizsgálat és az adatok elemzése
A forgalmi adatok vizsgálatához a Magyar Közút Nzrt. honlapján elérhető nyilvános
forgalomszámlálási adatokat használtuk a 6219. j. Dunaújváros – Mezőfalva – Sárbogárd
20
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összekötő út vonatkozásában. Ezen kívül a település belterületén három helyszínen végeztünk
forgalomszámlálást. A MK (Magyar Közút) forgalomszámláló helyszíneket és az általunk végzett
forgalomszámlálási helyszíneket a 7. sz. ábra tartalmazza. Az 1.-2. számú táblázatok a
mérőállomáson mért forgalomszámlálási adatokat tartalmazzák. A 7. sz. ábrán jól látható, hogy a
mérőállomások kellőképpen lemodellezik a település forgalomnagyságát a településközpontban és
a külterületi szakaszokon egyaránt.
A Magyar Közút által végzett forgalomszámlálási adatok elemzésénél az elmúlt öt év adatait vettük
figyelembe, hogy a lehető legmegfelelőbb képet kapjuk a forgalomnagyságról az egyes
szakaszokon.
A saját forgalomszámlálásunkat 2017.12.11-én (hétfő) végeztük, a hőmérséklet 4-9 celsius fok
között változott, ami természetesen azt eredményezi, hogy a kerékpárosok száma egy átlagos
tavaszi vagy nyári naphoz képest jóval kevesebb. Az adatok elemzésénél az időjárási
körülményeket és az évszakok kerékpáros szokásainak sajátosságait figyelembe kellett vennünk.
A három különböző helyszínen végzett forgalomszámlálás jegyzőkönyveit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
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7. számú ábra - Magyar Közút és saját mérőállomások Nagyvenyim bel és külterületén
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Összes forgalom

Nehéz motoros
forgalom

Járműosztály
Nehézmotoros
j/nap
forgalom aránya az
összes foralomhoz
Szelvény
Dátum
j/nap
E/nap
j/nap
E/nap
Kerékpár
%-ban
száma
Nagyvenyim nagyközség külerületi szakasza (Dunaújváros irányába)

Mérőállomás
Helye

6219 j. összekötú út

2012

1+500

2662

2947

141

353

5

5,30%

6219. j. összekötú út

2013

1+500

4228

4900

279

698

20

6,60%

6219. j. összekötú út

2014

1+500

4490

5311

340

850

19

7,57%

6219. j. összekötú út

2015

1+500

7877

8767

570

1425

21

7,24%

6219. j. összekötú út

2016

1+500

7969

8916

604

151

21

7,58%

Nagyvenyim nagyközség külterületi szakasza (Mezőfalva irányába)
6219. j. összekötú út

2012

10+00

3434

4003

267

668

13

7,78%

6219. j. összekötú út

2013

10+00

3526

4071

279

698

18

7,91%

6219. j. összekötú út

2014

10+00

3735

4260

277

693

17

7,42%

6219. j. összekötú út

2015

10+00

4180

4741

289

723

20

6,91%

6219. j. összekötú út

2016

10+00

4214

4824

307

768

21

7,29%

1. számú táblázat - 6219. j. összekötő út forgalomszámlálási adatok

Helye

Összes forgalom

Nehéz motoros
forgalom

Járműosztály
Nehézmotoros
j/nap
forgalom aránya az
összes foralomhoz
Dátum
j/nap
E/nap
j/nap
E/nap
Kerékpár
%-ban
Nagyvenyim nagyközség külerületi szakasza (Dunaújváros irányába)

Mérőállomás

6219. j. összekötő út 4+477

2017.12.11

5066

5512

276

505

216

5,45%

Földvári út 71.

2017.12.11

889

953

54

88

112

6,07%

Fő utca 61.

2017.12.11

1029

1125

66

115

104

6,41%

2. számú táblázat - Saját mérőállomások forgalomszámlálási adatok

1. számú mérőállomás
Az 1. sz. mérőállomás a 6219. j. összekötő út forgalomnagyságát mérte, az adatokat a 1. sz. táblázat
tartalmazza. A különböző évben mért adatokból jól kitűnik, hogy a veszélyes útszakaszon mérhető
kerékpáros forgalom volt az elmúlt 5 évben. Látszik továbbá, hogy ez elmúlt öt évben a gépjármű
forgalom majdnem a 3 szeresére, a tehergépjármű forgalom pedig majdnem 5 szeresére nőtt. A
23
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nehéz gépjárművek aránya nem éri el a kritikus 10%-ot ennek ellenére a számuk magasnak
mondható. Jól látható továbbá, hogy a gépjármű és a tehergépjármű forgalom növekedése egyfajta
gát a kerékpáros forgalom növekedésének az útszakaszon. Minél több a gépjármű az útszakaszon
a kerékpározás annál nehézkesebb.
2. számú mérőállomás
Az 2. sz. mérőállomás a 6219. j. összekötő út forgalomnagyságát mérte, az adatokat a 1. sz. táblázat
tartalmazza. A mérőállomás a 6219. j. út Nagyvenyim – Mezőfalva közötti szakaszán mérte a
forgalom nagyságát. Jól látható az adatokból, hogy a gépjármű és a tehergépkocsi forgalom
egyaránt folyamatosan növekedik. Emellett a növekedés mellett az út állapota folyamatosan
romlik. Ennek a két tényezőnek a következménye, hogy az útszakaszon a kerékpározás nem
biztonságos ezért az emberek körében nem közkedvelt. Az adatokból azonban láthatjuk, hogy a
kerékpárosok jelen vannak a forgalomban a veszélyek ellenére is.
3. számú mérőállomás
A 3. számú mérőállomás a 6219. j. összekötőút forgalomnagyságát mérte Nagyvenyim belterületi
szakaszán a 4+477 szelvényben, az adatokat a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az adatokból jól látható,
hogy a keresztmetszetbe a kerékpárosok száma kiemelkedően magas. A település központban
található a forgalomvonzó létesítmények nagyrésze (Iskola, Egészségház, Gyógyszertár,
Polgármesteri hivatal, Posta, Művelődési Ház, Könyvtár, Élelmiszerbolt), ezek miatt a
létesítmények miatt még egy téli napon számolt forgalom jelentős része kerékpáros. A kerékpáros
forgalom a mobilitások számának 4,5%-a. Ez a szám kiemelkedő annak tudatában, hogy a mérés
télen készült, illetve, hogy az útszakaszon a településen áthaladó gépjárműforgalom is mérésre
kerül. A Tehergépjárművek részaránya nem kiemelkedő de a számuk magas a keresztmetszetben.
4. számú mérőállomás
A 4. sz. mérőállomás a Földvári út forgalomnagyságát mérte Baracs irányába. Az adatokból
kitűnik, hogy még egy téli napon is magas a kerékpárosok száma Baracs és Nagyvenyim
települések között. Ennek megfelelően az útvonal biztonságossá tétele elengedhetetlen feladat.
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5. számú mérőállomás
Az 5. sz. mérőállomás a Fő utca forgalomnagyságát mérte. A település ezen részén haladnak át a
KVJ művekben, illetve az Ipari parkban dolgozók. Jól látható, hogy a kerékpárosok száma magas,
tehát megállapítható, hogy a Nagyvenyimen élők még téli napokon is előszeretettel használják a
kerékpárt hivatásforgalmi célból. A tehergépjárművek részaránya nem kiemelkedő de a számuk
magas. A tehergépjárművek a település központjában az iskola előtt haladnak végig, ami rengeteg
veszélyt rejt magában. A tehergépjárműveknek más alternatív útvonal létrehozása az ipari parkba
a legnagyobb feladat a település központban.
3.3.1.2 Kerékpáros baleseti adatok elemzése Nagyvenyim területén
A baleseti adatokat a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatósága biztosította a tervezési
folyamathoz.
Az elemzéshez egy az elmúlt 5 év baleseteit tartalmazó táblázatot, illetve egy, az ezeket a baleseti
helyszíneket tartalmazó baleseti gócpont térképet készítettünk. A baleseti adatok kiértékelésénél
csak a tervezéshez szükséges adatokra szűkítettük az adattáblát, így kizárólag a kerékpáros
balesetekkel foglalkoztunk. A szűkített adatbázist a 2. sz. melléklet tartalmazza. Nagyvenyim
nagyközség kül és belterületén a vizsgált időszakban, azaz 2012-2016 között, összesen 54 baleset
történt, ebből 18 db kerékpározáshoz kapcsolódó baleset. A balesetek megoszlását a 3. számú
táblázat tartalmazza. A balesetek helyszínét ábrázoló baleseti gócpont térkép a 8. számú ábrán
látható. Fontos megjegyezni, hogy a baleseti adatoknál a teljes balesti jegyzőkönyv nem állt
rendelkezésünkre így a pontos baleseti kimenetelek hiányában messzemenő következtetéseket
nehéz levonni.
A kerékpáros baleseteknél azzal is kell számolni, hogy nagy százalékuk nem kerül bejelentésre a
kerékpáros biztosítás hiánya miatt, illetve a sérülés nélküli koccanásos baleseteknél kisebb
megbeszélés is elegendő a probléma rendezéséhez. Természetesen ugyanez igaz arra a szituációra
is, amikor kerékpáros találkozik kerékpárossal. Ebben az esetben is történhet szóban a baleset utáni
konfliktus rendezése.
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Baleseti adatok Nagyvenyim nagyközség
belterületén és környékén
Kerékpárosból

Év

Összes

Összesből
kerékpáros

könnyű

súlyos

halálos

2012

9

5

1

3

1

2013

9

2

2

0

0

2014

11

4

2

2

0

2015

9

6

2

4

0

2016

4

1

1

0

0

3. számú táblázat - Baleseti adatok Nagyvenyim nagyközség bel és külterületi szakaszán

8. számú ábra - Baleseti pontok Nagyvenyim nagyközség területén
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A vizsgál időszakban 18 kerékpáros baleset történt. A balesetek közül 1 halálos, 9 súlyos és 8
könnyű sérülés történt. A balesetek közül 10 belterületen, 7 külterületen történt. A külterületi
balesetek a 6219. j. összekötő úton történtek. A Balesetek közül 4 a Dunaújváros – Nagyvenyim,
4 pedig a Nagyvenyim – Mezőfalva szakaszon történt. Az egyetlen halálos baleset a Nagyvenyim
Mezőfalva szakaszon történt. A vizsgál időszakban több halálos gépjármű baleset történt a
szakaszon. Az útszakasz burkolatának minősége rossz, a forgalomtechnikai elemek kopottak és
hiányosak.
Az adatokból jól látható, hogy a belterületi balesetek nagyrésze a településközpont környezetében
történt, így a központban a forgalomtechnikai és a forgalomszervezési megoldások eszközölése
elengedhetetlen.
Ezen kívül a balesetek a 6219. j. úton történő áthaladáskor történtek, így a gyalogos és kerékpáros
áthaladási lehetőségeket felülkell vizsgálni és szükség szerint módosítani azokat.
A baleseti feljegyzéseket vizsgálva láthatjuk, hogy a balesetek nagyrésze a kiépített kerékpáros
infrastruktúra hiányából, illetve az útburkolat minőségéből adódik. Ezeket a problémákat kivétel
nélkül megkell oldanunk egy biztonságos kerékpárosbarát úthálózat kialakításához.
A balesetek száma a vizsgált periódust tekintve nagy. Azt a tényt is figyelemben kell vennünk,
hogy a kerékpáros balesetek nagy része nem kerül bejelentésre, illetve, hogy ameddig kerékpáros
baleset történik addig a kialakult probléma, konfliktus feltárása és megoldása elengedhetetlen.
3.3.1.3 Konfliktus helyek feltárása Nagyvenyim nagyközségben
Nagyvenyim kerékpáros infrastruktúra helyzetének bemutatása, valamint a baleseti adatok
ismertetése után a község kerékpáros közlekedési rendszerének problémáit és konfliktusait
mutatjuk be. A konfliktushelyek azonosításához a helyszíni bejárások során szerzett
tapasztalatokat, valamint a baleseti helyszínek elemzését használtuk. A konfliktushelyek pontos
definiálásához egy probléma térképet készíttetünk. A probléma térkép a 9. számú ábrán látható.
Ennek megfelelően 4 konfliktus pontot és 5 vonalas konfliktus helyszínt azonosítottunk és
vizsgáltunk.
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9. számú ábra - Nagyvenyim problématérképe

1. számú konfliktus hely
Az 1. sz. konfliktushely a 6219. j. út (Mezőfalvi út) és a Földvári út csomópontjában található. A
forgalmi adatokból láthatjuk, hogy a Földvári úton, a Fő úton és a Mezőfalvi úton is egyaránt
komoly kerékpáros forgalommal kell számolnunk. A probléma a helyszínen a 6219. j. úton történő
áthaladás kerékpárral és gyalogosan, illetve a gépjárművek keresztező mozgásából adódik.
Gyalogátkelőhely nincs kialakítva, illetve semmilyen forgalomtechnikai elem nem figyelmeztet a
gyalogosok, kerékpárosok nagyszámú megjelenésének lehetőségére.
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Az 1. sz. képen jól látszik, hogy a piactér irányából a járda meghosszabbítása megépült, tehát az
onnan érkező emberek ezt az irányt fogják használni az átkeléshez. A másik oldalon pedig az
látszik, hogy a növényzet teljesen kivan kopva, tehát a kerékpárosok és a gyalogosok használják
átkeléshez helyszínt. A 6219. j. összekötőúton reggeli és az esti csúcsórákban jelentős a forgalom,
így az átkelés nem biztonságos. Gyalogos és kerékpáros átkelőhely építése szükséges, valamint a
szükséges forgalomtechnikai eszközök kiépítése.
A 2. sz. képen pedig azt láthatjuk ahogy éppen egy kerékpáros halad a csomópontban. A
csomópontban a baleseti adatok szerint 1 súlyos sérüléssel járó baleset volt, pont az áthaladás
közben történt. A gyalogos kilépett az úttestre az autós pedig nem érzékelte időben ezért elgázolta.

1. számú kép - 1. sz. konfliktus hely

2. számú kép - 1. sz. konfliktus hely
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2. számú konfliktus hely
A 2. sz. konfliktushely szintén a Mezőfalvi (6219. j. út) úton található. A probléma 2 részből áll.
Az első, hogy a már meglévő gyalogátkelőhelyen az átkelés nehézséges, a reggeli és délutáni csúcs
órákban csak a polgárőrök/rendőrök jelenlétével lehetséges. A 6219. j. út forgalma ezekben az
órákban a legmagasabb, mivel az emberek Mezőfalváról és Nagyvenyimről ingáznak
Dunaújvárosba a munkahelyükre. A megnövekedett forgalom azonban azt eredményezi, hogy
gyerekek és felnőttek számára egyaránt veszélyes a gyalogátkelőhelyen történő átkelés. A
problémát a gyalogátkelőhely ujragondolása, forgalomtechnikai elemekkel történő kiegészítése
(burkolati jelek felfestése, figyelmeztető táblák kihelyezése, villogó fény elhelyezése) mérsékelné,
így biztonságosabbá tenné a csomópontot (3.-4. sz. kép).
A 2. sz. konfliktushely másik problémája, hogy a gyalogátkelőhely mellett, az élelmiszer bolt előtt
az emberek az autók között “átszaladnak” az úton, így hajták vége az átkelést. Az átkelés sok
esetben a reggeli és a délután csúcsórákban életveszélyes (5.-6. sz. kép). A problémát egy a
közelben biztonságosan kiépített gyalogos és kerékpáros átkelőhely megoldaná, mivel az emberek,
így nem kockáztatnának. Ezen kívül a területen a gyalogos járda mellé elhelyezett korlát is javítana
a gyalogos közlekedés helyzetén.

3. számú kép - 2. sz. konfliktus hely

30

Nagyvenyim Nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati terv

4. számú kép - 2. sz. konfliktus hely

5. számú kép - 2. sz. konfliktus hely
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6. számú kép - 2. sz. konfliktus hely

3. számú konfliktus hely
A 3. sz. konfliktus hely az Ady Endre utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésében található. A
problémát az elsőbbségadás jelenti a csomópontban. A Deák Ferenc utcában közlekedőknek
elsőbbséget kellene adniuk az Ady Endre utcábam közlekedőknek. A probléma, hogy a Deák
Ferenc utcában közlekedők számára ugyan ki van téve egy elsőbbségadás kötelező tábla, de az út
vonalvezetéséből és környezetéből a gépjárművezetők úgy érzik, hogy nekik van elsőbbségük a
csomópontban. A csomópontban rendszeresek a koccanásos balesetek. A baleseti adatok szerint
kerékpáros baleset nem történt a csomópontban, azonban a csomópont kialakítása nem
biztonságos. Az elsőbbségadás kötelező táblát a Fő utca irányából előjelezni kell, ez segítheti az
autósokat abban, hogy értelmezzék az elsőbbségi viszonyokat.
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7. számú kép - 3. sz. konfliktus hely

4. számú konfliktus hely
A 4. számú konfliktus helyszín a 6219. j. összekötő úton a Bocskai utca kereszteződénél található
gyalogos átkelőhely. A 4. sz. konfliktuspont az 1. és a 2. sz konfliktus helyszínhez hasonlóan a
gyalogosok és kerékpárosok áthaladásából adódik. A 6219. j. úton a forgalom magas, így az átkelés
a gyalogátkelőhelyen nehézkes a járókelők, illetve a kerékpárosok számára. Az átkelőhelyen 1
baleset történt az elmúlt ötévben. A gyalogátkelőhelyet a 2. sz. konfliktushelyhez hasonlóan kell
ujragondolni. Különböző forgalomtechnikai (útburkolati jel, villogó fény, előjelző táblák)
elemekkel az átkelőhely biztonságossá tehető.
Mezőfalvi úti vonalas konfliktus hely
A Mezőfalvi út a 6219. j. összekötő út belterületi szakasz a Fő utca és a település határa között. Az
útszakasz vonalas konfliktus helynek tekinthető. A probléma, hogy a Mezőfalvi úton kiépített
kerékpáros létesítmény nem található viszont a gépjármű és a tehergépjármű forgalom egyaránt
magas. A település kelet -nyugati forgalmát a 6219. j. út bonyolítja le, illetve a Mezőfalva irányába
kerékpárral közlekedők is ezen a szakaszon kerékpároznak. Az útszakaszon a kerékpáros forgalom
tiltott, ennek ellenére a forgalmi adatokból kitűnik, hogy a kerékpárosok egyéb alternatíva
hiányában használják az útszakaszt. A gépjárművek és a kerékpárosok együtt haladása a nagy
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forgalom, illetve a magas tehergépkocsi forgalom miatt veszélyes, az útszakaszon kerékpáros sáv
létrehozása biztonságossá tenné a kerékpáros közlekedést (8.-9. sz. kép).
A 6219. j. összekötő út külterületi szakaszán, Mezőfalva és Nagyvenyim között az útszakasz
szintén veszélyes. Az elmúlt öt évben a szakaszon 4 db kerékpáros baleset történt, ebből 1 halálos
sérülés. Az útszakaszt a jelentős gépjármű forgalom mellett a kerékpárosok is használják, azonban
semmilyen forgalomtechnikai figyelmeztetés nincs a gépjárművezetőknek a kerékpárosok
jelenlétére. Az útszakaszon az útpálya szélessége nem elegendő a biztonságos kikerüléséhez, így a
gépjárművezetőknek a szembe sávban kell előzést végrehajtaniuk. Ez a szűk, rossz beláthatóságú
útszakaszon életveszélyes. A gépjárművek balesete rendszeres az útszakaszon. Az útszakaszon a
biztonságos kerékpározást önállóan vezetett kerékpárút kiépítésével lehetséges biztosítani.

8. számú kép - Mezőfalvi úti vonalas konfliktus hely
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9. számú kép - Mezőfalvi úti vonalas konfliktus hely

Földvári úti vonalas konfliktus hely
A Földvári út gyűjti össze a déli település rész forgalmát és vezeti a 6219. j. összekötő út, valamint
Baracs irányába. Az útszakaszon a forgalom adatok vizsgálata után kitűnik, hogy jelentős a
kerékpáros forgalom, annak ellenére, hogy kiépített kerékpáros infrastruktúrával nem rendelkezik
az útszakasz. Az úton a konfliktus két dologból adódik, az első, hogy a burkolat szélessége (4,0 m)
nem elegendő a kerékpárosok és a kétirányban közlekedő gépjárművek számára, így a
kerékpárosok és gyakori esetben az autósok is az útpadkán kell, hogy közlekedjenek. A második,
hogy az útburkolat minősége és a padka erősen leromlott állapotban van, így a kerékpározás maga
nehézkes az útszakaszon (kátyúk, 10. sz. kép). Az út külterületi szakasza Nagyvenyim és Baracs
településeket köti össze. Nyári napokon a szabadidős célú kerékpárosok miatt jelentős a kerékpáros
forgalom a két településen. Az útpálya szélessége itt sem elegendő a kerékpáros és a kétirányú
gépjármű forgalom lebonyolításához. A padka minősége szintén leromlott állapotban van. A
kerékpárosoknak a padkára történő lehajtás során egy 5-10 cm-es padkalépcsőn kell lehajtaniuk.
Ez a művelet nem biztonságos. Aszakasz útburkolatát ki kell szélesíteni és felkell hívni a
gépjárművezetők figyelmét a várható kerékpáros forgalomra.
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10. számú kép - Földvári úti konfliktus hely

Fő utcai vonalas konfliktus hely (Iskola előtt)
A Fő utcai vonalas konfliktus helyszín a település egyik legkritikusabb pontja. A probléma abból
adódik, hogy a reggeli és a délutáni csúcs órákban a tanítás előtt, illetve a tanítás után az
útszakaszon és annak környezetében rengeteg gyerek közlekedik. A Nagyvenyimen élő gyerekek
előszeretettel járnak iskolába gördeszkával, rollerrel, kerékpárral, ami tovább fokozza az útszakasz
veszélyeit (11.-12. sz. kép). Két legfőbb probléma az útszakaszon, hogy a buszok, illetve a KVJ
művek irányába haladó tehergépkocsik 100%-a ezt az útvonalat használja, így a gyerekek, a
csúcsórákban a buszokat és a tehergépjárműveket kell, hogy kerülgessék. Másik probléma, hogy a
gyerekekegy jelentős részét gépjárművel szállítják iskolába, a gépkocsik az iskola előtt állnak meg
a ki és beszállás idejére. A megálláskor a mögöttük haladó autó, busz vagy kamion kénytelen
kikerülni az álló autót, amihez viszont nincs meg a kellő szélesség, így gyakran a padkára lehúzódó
gyerekek is veszélyben vannak. A helyszíni bejárásaink során tapasztaltuk, hogy a
gépjárművezetők nem tartják be az előírt 20 km/h -ás sebességkorlátozást (13.-14.-15.-16. sz kép).
Véleményünk szerint az útszakaszról a tehergépjárművek kitiltása és az átmenő forgalom
csillapítása eredményes és biztonságos megoldáshoz vezetne.
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11. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín

12. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín
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13. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín

14. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín

38

Nagyvenyim Nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati terv

15. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín

16. számú kép - Fő utcai konfliktus helyszín

Ady Endre utcai konfliktushely
Az Ady Endre utca (belterületi gyűjtőút) és a Rét sor, a településközpontot, illetve a 6219. j
összekötő utat köti össze az óvodával. Az útszakasz kerékpáros és gyalogos forgalma jelentős,
azonban az útpálya szélessége nem megfelelő ~4,0 m, helyenként ~3,5 m. Az útburkolat minősége
rossz, tönkrement állapotú, a padka állapota kritikus. Fokozza a problémát, hogy a 6219. j. út
forgalmi akadályait sokan erre kerülik el, így a forgalom magas, illetve az előírt sebességet (30
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km/h) nem tartják be agépjármű vezetők. Az útszakasz jelen állapotában nem kerékpározható
biztonságosan. Az útburkolat szélesítése, felújítása szükséges az Ady Endre utca és a Rét sor teljes
szakaszán (17.-18.-19. sz. kép).

17. számú kép - Rét sor konfliktus helyszín

18. számú kép - Ady Endre utcai konfliktus helyszín
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19. számú kép - Ady Endre utcai konfliktus helyszín

6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely
Nagyvenyim település egyetlen kiépített kerékpáros létesítménye a 6219. j. út mentén vezetett
önálló kerékpárút, a Fő utca és a település határa közötti szakaszon. Az kerékpáros útszakasz nem
felel meg az Útügyi Műszaki Előírásokban foglalt követelményeknek. A kerékpárút burkolata
kritikus (20.-21-22. sz kép), a burkolatban található közmű aknák lesüllyedtek, helyenként. 10 cmes akadályt képeznek (23. sz. kép).
A kerékpárút nincs megfelelően jelezve a keresztező utcáknál (forgalomtechnikai elemek hiánya).
Helyenként az elsőbbségadás kötelező táblák alatt található kerékpárosokra figyelmeztető tábla de
ez nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírásoknak. Az keresztezést minden irányból jelezni kell,
figyelemfelhívó táblákkal, illetve a megfelelő burkolati jelek felfestésével. A Széchenyi utca
keresztezésénél a forgalomtechnikai elemek kiépítése helyett, a kerékpárút vége tábla került
kihelyezésre, a kereszteződés után pedig újra indul a kerékpárút (24. sz. kép).
A sport centrum előtt a 6219. j út szelvényezés szerinti jobb oldaláról átkerül a kerékpárút a bal
oldalra úgy, hogy a kerékpárosok biztonságos átvezetése kijelölt átkelőhellyel nem megoldott. Az
előzőkhez hasonlóan a kerékpárút vége és a kerékpárút eleje táblák kerültek kihelyezésre (25.-26.
sz. kép).
A kerékpárút mentén az oldal akadály távolságok betartása, illetve a korlátok elhelyezése sem
történt meg. A Széchenyi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon a 90 cm mély burkolt
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csapadékvíz elvezető árok mellett halad a kerékpárút, védőkorlát nélkül. A kialakítás fokozottan
veszélyes, éjszaka rossz látási körülmények között (27. sz. kép).
A kerékpárút Nagyvenyim keleti határáig húzódik, ezután a kerékpárosok kénytelenek a 6219. j.
összekötő úton kerékpározni. Ahogy az előzőekben már összegeztük az út forgalma jelentős, így a
kerékpározás kiemelten veszélyes. Dunaújváros irányába 4 súlyos kerékpáros baleset történt az
elmúlt 5 évben. Dunaújváros irányába önállóan vezetett kerékpárút kiépítése tenné biztonságossá
a kerékpáros közlekedést (28. sz. kép)

20. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely

21. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely
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22. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely

23. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely
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24. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely

25. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely
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26. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely

27. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely
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28. számú kép - 6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút vonalas konfliktus hely

3.3.2 Meglevő kerékpárforgalmi létesítmények
Nagyvenyim nagyközség területén található meglévő kerékpáros létesítményeket a 10. sz. ábra
foglalja össze. Az ábrán jól látható, hogy a meglévő kerékpáros hálózat nem teljes, összesen két
elemből áll. A zöld színnel jelöl 6219. j. összekötő út mellett vezetett önálló kerékpárút állapotát a
3.3.1.3 pontban foglaltuk össze. A rózsaszínnel jelölt útszakaszon, az egyirányú forgalomú úton
lévő kerékpáros nyom kijelölést mutat. Az útvonal problémáit a 3.1.1.3 pont foglalja össze.
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10. számú ábra - Meglévő kerékpáros hálózat

Kerékpározást segítő szolgáltatások
A kerékpározást segítő szolgáltatások egyik fontos eleme a megfelelően kialakított, biztonságos
kerékpár tárolási lehetőség. A helyszíni bejárások során megállapítottunk, hogy Nagyvenyim
nagyközségben a középületek környezetében, illetve a vállalkozások (kereskedelmi-vendéglátó
egységek) környezetében találhatóak kerékpártárolók száma kevés, illetve kialakításuk nem felel
meg az Útügyi Műszaki Előírásoknak. A követelmények szerint 3 ponton rögzíthető kell, hogy
legyen a kerékpár, így a meglévő régi típusú kerék támasztó kerékpártároló nem megfelelő. A
kerékpártárolók kora átlagosan 25-35 év. A 29.-30.-31. számú képeket a település forgalomvonzó
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létesítményei mellett található kerékpártárolók láthatók. A képek a reggeli csúcsóra után készület
3 és 6 celsius fok közötti hőmérsékletben. A településen a kerékpár tárolók száma kevés, illetve a
buszmegállók környezetében egyáltalán nem található kerékpár tároló.

29. számú kép - Kerékpártárolók Nagyvenyim településen

30. számú kép - Kerékpártárolók Nagyvenyim településen
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31. számú kép - Kerékpártárolók Nagyvenyim településen
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3.3.3 A problémák összefoglalása egyszerű SWOT analízissel

Erősségek

Gyengeségek

Falusisas beépítettség

Nagyvenyim "fő" útvonala a Magyar Közút
kezelésében van

Kerékpározásra való hajlandóság

Hiányzó közúthálózati elemek

Magas a fiatalok aránya

Rossz minőségű burkolatok (helyenként földút)

Enyhén növekedő népesség

Rossz minőségű és hiányos forgalomtechnikai
elemek

Magas a kerékpáros mobilitások száma

Veszélyes útkereszteződések

Könnyen átalakítható, széles keresztmetszetek

A településen található kerékpáros infrastruktúra
rossz álapotú és hiányos

Jó közúti (busz) kapcsolatok az ingázáshoz

Tévhitek a kerékpározással kapcsolatban

Jó közúti kapcsolatok
(M6 autópálya, Dunaújváros)

Biztonságérzet hiánya a kerékpározás közben

Nagyvenyim Önkormányzati támogatás

Agresszív, ignoráló autósok

Önkormányzat kedvező vagyoni helyzete

Vasúti kapcsolatok kihasználatlansága/hiánya

Lehetőségek

Veszélyek

Nagyarányú kiépítettlen kerékpáros hálózat a
lakott területen

A megfelelő döntéshozói szemlélet nem alakul ki

A lakosság egy nagy része fogékony a
kerékpározásra

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztés háttérbe
szorul az autós infrastruktúra mellett

A földrajzi elhelyezkedés miatt jelentős
potenciál az áthaladó kerékpáros turizmusban

A keresztmetszetek és kerékpárutak szakszerűtlen
tervezése, hálózati szerep átgondolása nélkül

Egyre több pályázati forrás áll rendelkezésre

Gépkocsi birtoklás Országos növekedési trendje,
csökkenő üzemanyag ár csökkentik a
kerékpárosok részarányát

Fejér Megyei Területrendezési Tervében
szereplő térségi kerékpáros nyomvonalak érintik
Negyvenyim nagyközség területét

Oktatás, népszerűsítés hiánya

Oktatás fejlesztése, kerékpározás népszerűsítése

4. számú táblázat - Problémák összefoglalása (SWOT analízis)
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3.4 Közbringa
A település területén közbringa program nem működik.

3.5 A fejlesztési terület kijelölése
A fejlesztési terület kijelölésénél a forgalomvonzó létesítmények figyelembevételével meg kell
határoznunk a forgalmat kibocsájtó illetve a forgalomfogadó területeket. A kerékpáros hálózat
lényege, hogy a forgalom kibocsájtó területekről biztonságos és egyszerű módon eljussunk a
forgalomfogadó területekre. Ennek megfelelően a 11. számú ábra a forgalom kibocsájtó és fogadó
területeket ábrázolja. Jól látható az ábrán, hogy a településközpont, illetve a sport centrum
környéke a legfontosabb forgalom fogadó terület, így a hálózat megalkotásánál kiemelten kell
foglalkoznunk ezekkel a területtel. Az ipari park (KVJ művek), Dunaújváros, Mezőfalva és Baracs
szintén fontos forgalom fogadó területek, így ezek beépítése a hálózatba elengedhetetlen.
A fejlesztési terület kijelölése a forgalom fogadó és kibocsájtó területek alapján, illetve az
előzetesen bemutatott forgalmi, baleseti adatok elemzése után történt. A fentiek alapján a
lehatárolás a következő területeket érinti (12. ábra):
-

6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út belterületi szakasza

-

6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út Dunaújváros – Nagyvenyim közötti
külterületi szakasza

-

6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út Nagyvenyim – Mezőfalva közötti külterületi
szakasza

-

Ady Endre utca Fő utca – Rét sor közötti szakasza

-

Rét sor Ady Endre utca – 6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út közötti szakasza

-

Fő utca 6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út – KVJ Művek Zrt. közötti szakasza

-

Földvári utca 6219. j. Dunaújváros – Sárbogárd összekötő út – déli település határ közötti
szakasza

-

Nagyvenyim – Baracs összekötő út teljes szakasza

-

Piac tér út teljes szakasza
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11. számú ábra - Nagyvenyim nagyközség forgalom kibocsájtó és fogadó területei
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12. számú ábra - Nagyvenyim nagyközség - Kerékpárforgalmi fejlesztési területei

4. A fejlesztési lehetőségek felmérése
A Kerékpárforgalmi hálózati terv Nagyvenyim nagyközség és környékének fejlesztési lehetőségeit
összegzi, a kerékpáros infrastruktúrafejlesztés szempontjából. A Kerékpárforgalmi hálózati terv
irányvonalat mutat a hálózatfejlesztésekben, így a jövőben segít a település döntéshozóinak,
valamint a tervezőknek.
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4.1 Illeszkedés a fejlesztési dokumentumokhoz
A 3.1 pontban összegeztük a megalapozó fejlesztési terveket, dokumentumokat. Nagyvenyim
nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése szempontjából releváns stratégiai
fejlesztési dokumentációk a következők:
- Országos Területrendezési Terv
- Fejér Megye Területrendezési Terve
- Nagyvenyim Településrendezés Eszközei
- Nagyvenyim Központjának Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve
- Nagyvenyim Gazdasági Program 2015 -2019.
Nagyvenyim Kerékpárforgalmi hálózati tervének készítése során, a 3.1 pontnak megfelelően a
nemzetközi, az országos, a regionális, valamint a települési fejlesztési útvonalakat szem előtt
tartottuk.
Kiemelt fejlesztési útvonalak:

-

Euro Velo 6 kerékpáros útvonal (Nemzetközi kerékpáros útvonal)

-

Budapest – Balaton kerékpáros útvonal (Országos kerékpáros útvonal)

-

Érd – Dunaújváros – Mohács kerékpáros útvonal (Regionális kerékpáros útvonal)

-

Lepsény – Kislány - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros – Dunavecse (Regionális
kerékpáros útvonal)

-

Gárdony – Dunaföldvár kerékpáros útvonal

-

Nagyvenyim belterületi kerékpáros útvonalak

4.2 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségei, kötöttségei
A cél egy olyan kerékpáros barát kerékpárforgalmi hálózat kiépítése, ahol a kerékpárosok a lehető
legrövidebb úton, a legkevesebb megállással, a legnagyobb biztonságban, akadálymentesen
közlekedhetnek. A cél eléréséhez a kerékpáros hálózatfejlesztés eszközeit kell a hálózatba
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illesztenünk, olyan módon, hogy mindenhol a legbiztonságosabb, de a legköltséghatékonyabb
megoldást válasszuk.
Nagyvenyim kerékpáros infrastruktúra kötöttségeit a 3.3.1. pontban már kifejtettük.
A legfőbb kötöttség, hogy a település fő útvonala, a kelet – nyugati forgalmat lebonyolító 6219. j.
összekötő út nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Közút kezelésében áll. A területen történő
intézkedések finanszírozása, illetve a tervezési feltételek is komoly kihívást jelentenek a település
vezetőinek.
Másik kötöttség, hogy a 6219. j. út mentén mind Dunaújváros mind pedig Mezőfalva irányában a
közúti forgalom magas, így az úton történő kerékpározás életveszélyes. A különböző országos és
regionális útvonalakhoz történő csatlakozás így rendkívül nehézkes, a finanszírozási módjuk
kérdéses.
Kötöttség továbbá, hogy a település úthálózata elöregedett, rossz állapotban van, így a településen
rengeteg fejlesztésre van szükség, hogy a teljes úthálózatot rendbe tegyük ezáltal biztonságosan és
magas minőségben szolgálja a használókat. Ennek ellenére azonban Nagyvenyimen az emberek
magas százaléka választja a kerékpárt, mint mobilitási eszközt. Az úthálózat kerékpáros baráttá
tétele, valamint a minőségének a javítása, a hivatásforgalmi és a szabadidős kerékpárosok számát
is egyaránt megnövelné.
4.2.1 A kerékpárforgalmi létesítmények
Nagyvenyim nagyközség kerékpárforgalmi hálózati fejlesztésénél használható eszközök a
következők:

-

Vegyes forgalom engedélyezése:
o Kerékpáros és gépjármű forgalom közös nyomvonalon halad
o Kis forgalom szükséges
o Nem szükséges forgalomtechnikai intézkedés

-

Csökkentett sebességű zóna kijelölése:
o A kerékpáros és a gépjármű forgalom közös nyomvonalon halad
o Vonalas sebességkorlátozás
o Forgalomtechnikai eszközök alkalmazása (sebesség csökkentő küszöb)
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-

Egyéb forgalomszervezési eszközök:
o Tehergépjármű forgalom korlátozása

-

Kerékpáros nyom kijelölése
o Magasabb forgalom esetén figyelem felhívás a kerékpárosra
o Burkolati jelek és figyelemfelhívó táblák kiépítése
o A fejlesztési területen nincs hely a szélesítésre
o Fontos a burkolat minősége

-

Kerékpársáv építése
o Útburkolati jellel kijelölt, szélesített útvonal az útpálya mellett kizárólag
kerékpárforgalmi közlekedésre.
o Parkolóhelyek, autóbusz megállóhelyek átépítése, biztonsági sáv betartása
o Forgalomtechnikai eszközök (Figyelem felhívó táblák, útburkolati jelek
alkalmazása)

-

Elválasztott gyalog és kerékpárút
o közúti forgalomtól elkülönített
o két irányú gyalogos és kerékpáros forgalom
o gyalogos és kerékpárút elválasztása (szegéllyel vagy optikai elválasztás)

5. A tervezett fejlesztések bemutatása
5.1 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztés célja, hogy Nagyvenyim településen a szabadidős, illetve a
hivatásforgalmi céllal kerékpározók uticéljukat gyorsan és biztonságosan tudják megközelíteni.
A biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez a következő problémák megoldására van
szükség:

-

Település központ forgalom átszervezése:
o Tehergépjárművek, buszok kitiltása
o Gyalogos átkelőhelyek biztonságos kialakítása
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o Forgalomtechnikai megoldások kialakítása
o Sebesség/forgalom csökkentett zóna kialakítása
-

6219. j. összekötő út mellett vezetett kerékpárút Útügyi Műszaki Előírások szerinti
átalakítása, biztonságossá tétele
o Burkolat minőségének javítása
o Kereszteződések kerékpáros baráttá tételé (Forgalomtechnikai eszközök, burkolati
jelek)
o Akadályok, oldalakadályok megszüntetése, elkerítése
o Gyalogos és kerékpáros átkelőhelyek biztosítása

-

6219. j. összekötő út Dunaújváros – Nagyvenyim szakaszának kerékpáros barát kialakítása
o Önállóan vezetett kerékpárút kiépítése
o A biztonságos kerékpározás lehetőségeinek megteremtésé

-

6219. j. összekötő út Nagyvenyim – Mezőfalva szakaszának kerékpáros barát kialakítása:
o Önállóan vezetett kerékpárút kiépítése
o A biztonságos kerékpározás lehetőségeinek megteremtésé

-

6219. j. összekötő út belterületi szakaszának (Mezőfalvi út) kerékpáros barát kialakítása:
o A biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtése

-

Fő utca Iskola – KVJ Művek közötti szakaszának kerékpáros barát kialakítása:
o A biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtése
o Az útburkolat minőségének javítása

-

Földvári utca kerékpárosbarát kialakítása:
o Útburkolat szélesítése
o Padka rendezése
o A biztonságos kerékpározás lehetőségeinek megteremtése
o Sebesség és forgalom csökkentett zóna kialakítása

-

Ady Endre utca és Rét sor kerékpáros barát kialakítása
o Forgalom és sebesség csillapítás az útszakaszon
o Szükséges helyeken forgalomtechnikai kiegészítő táblák elhelyezése
o Burkolat felújítás és szélesítése
o Padka, csapadékvíz elvezetés rendezése
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A forgalmi, a baleseti adatok, illetve a probléma helyszínek elemzése után a forgalomvonzó
létesítmények, valamint az Országos és a Fejér Megye Területrendezési tervek figyelembevételével
az általunk tervezett kerékpárforgalmi hálózat 4 kerékpáros útvonalat tartalmaz. A tervezett
kerékpárforgalmi hálózat a 13. számú ábrán látható.

13. számú ábra - Tervezett kerékpárforgalmi hálózat

5.1.1 A tervezett hálózat elemeinek osztályba sorolása

A kerékpárforgalmi nyomvonalakat és a hálózatokat, a szerkezeti terv, vagy a kerékpárforgalmi
hálózat koncepció tervének elkészítése során a hálózatban betöltött szerepének megfelelően „A”,
„B”, „C” illetve „D” osztályba kell sorolni. Ezt az osztályba sorolást a hálózat minden elemére el
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kell végezni. A részletes tervezés során a nyomvonal geometriai és egyéb jellemzőit ez alapján kell
meghatározni.
Az e-UT 03.04.11 (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Útügyi Műszaki
Előírások hálózati kategóriája szerint, Nagyvenyim nagyközségben tervezett kerékpáros
infrastruktúra elemeinek a besorolása a következők szerint alakul:
1. sz. tervezett kerékpáros útvonal:

„C” hálózati szerep

2. sz. tervezett kerékpáros útvonal:

„C” hálózati szerep

3. sz. tervezett kerékpáros útvonal:

„C” hálózati szerep

4. sz. tervezett kerékpáros útvonal:

„C” hálózati szerep

A 1. számú tervezett kerékpáros útvonal „C” hálózati besorolású mivel a forgalom jelenlegi és a
várható értéke is 1000 kerékpáros/nap/kétirány alatt van. A kerékpáros útvonal távlati fejlesztéseit
tekintve a cél, hogy Nagyvenyim Dunaújvárossal és Mezőfalvával teremtsen kapcsolatot. A
későbbiekben a tervezett útvonal a Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros –
Dunavecse regionális kerékpáros útvonal egy részét fogja képezni. Ennek megfelelően a
fejlesztések után az útvonal besorolása „C” hálózati szerepű lesz
A 2. számú tervezett kerékpáros útvonal „C” hálózati besorolású mivel a forgalom jelenlegi és a
várható értéke is 1000 kerékpáros/nap/kétirány alatt van. A kerékpáros útvonal távlati fejlesztéseit
tekintve a cél, hogy a Nagyvenyim és Baracs között teremtse meg a kapcsolatot. A későbbiekben
a tervezett útvonal a Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros – Dunavecse regionális
kerékpáros útvonal egy részét fogja képezni. Ennek megfelelően a fejlesztések után az útvonal
besorolása „C” hálózati szerepű lesz.
A 3. számú tervezett kerékpáros útvonal „C” hálózati besorolású, mivel a forgalom jelenlegi és a
várható értéke is 1000 kerékpáros/nap/kétirány alatt van. A kerékpáros útvonal fejlesztéseit
tekintve a cél, hogy a településközpont forgalmi viszonyai rendezésre kerüljenek, valamint, a KVJ
művek és településközpont közötti kapcsolat megteremtése. Ennek megfelelően a fejlesztések után
az útvonal besorolása „C” hálózati szerepű lesz.
59

Nagyvenyim Nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati terv

A 4. számú tervezett kerékpáros útvonal „C” hálózati besorolású mivel a forgalom jelenlegi és a
várható értéke is 1000 kerékpáros/nap/kétirány alatt van. A kerékpáros útvonal fejlesztéseit
tekintve a cél, hogy a településközpont és az óvoda, valamint a 6219. j összekötő út és az óvoda
között teremtse meg a kapcsolatot Ennek megfelelően a fejlesztések után az útvonal besorolása
„C” hálózati szerepű lesz.

5.2 A tervezett hálózat elemeinek részletes bemutatása.
1. számú tervezett kerékpáros útvonal
Külterületi szakasz: Dunaújváros – Nagyvenyim, Nagyvenyim – Mezőfalva
Belterületi szakasz: Nagyvenyim belterület, 6219. j. összekötő út mentén
A tervezett kerékpáros útvonal belterületi hossza 2250 méter. Az önállóan vezetett kerékpárút
hossza 1400 méter, a kerékpár sáv hossza 650 méter. A kerékpáros útvonal külterületi
Dunaújváros- Nagyvenyim között tervezett önállóan vezetett kerékpárút hossza 2900 méter, a
Nagyvenyim – Mezőfalva között tervezett önállóan vezetett kerékpárút hossza pedig 4800 méter.
Az 1. sz. kerékpáros útvonal 14. sz. ábrán látható.
A tervezett kerékpáros útvonal belterületi szakasza Nagyvenyim keleti határától indul és egészen
az iskoláig, a már meglévő önállóan vezetett kerékpárúton halad végig. A szakasz átépítése az
Útügyi Műszaki Előírások szerint szükséges. A burkolatot cserélni kell a teljes szakaszon. A
keresztező utcákban a szükséges forgalomtechnikai elemeket (táblák, burkolati jelek) ki kell
helyezni. A szükséges helyeken (Sport Centrum, Bercsényi utca, Mezőfalvi út) gyalogos és
kerékpáros átkelőhely kiépítése szükséges.
A meglévő kerékpárút végétől a Mezőfalvi út mentén kerékpár sáv létesítését terveztünk. A szűk
keresztmetszet miatt a kerékpársáv megépítésével zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése is
szükséges.
A tervezett kerékpáros útvonal külterületi szakaszán Mezőfalva, illetve Dunaújváros irányában a
6219. j. út mellett vezetett önálló kerékpárút kiépítését terveztük.
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14. számú ábra - 1. számú tervezett kerékpáros útvonal
Külterületi szakasz: Dunaújváros – Nagyvenyim, Nagyvenyim – Mezőfalva
Belterületi szakasz: Nagyvenyim belterület, 6219. j. összekötő út mentén

2. számú tervezett kerékpáros útvonal
Külterületi szakasz: Nagyvenyim - Baracs
Belterületi szakasz: Földvári út, 6219 j. összekötő út – Déli település határ között
A 2. sz. tervezett kerékpárút a település nyugati oldalán észak – dél irányú kerékpáros forgalom
levezetését biztosítja. A tervezett kerékpárút belterületi hossza 600 méter, ebből a kerékpáros nyom
kijelölés és a forgalom csillapított útszakasz hossza 600 méter.
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A külterületi szakaszon a kerékpáros nyom kijelölés hossza 3300 méter. A 2. sz. kerékpáros útvonal
15. sz. ábrán látható.

15. számú ábra - 2. számú tervezett kerékpáros útvonal
Külterületi szakasz: Nagyvenyim - Baracs
Belterületi szakasz: Földvári út, 6219 j. összekötő út – Déli település határ között

A 2. sz kerékpáros útvonal belterületi szakaszán (Földvári utcában) az útburkolat felújítása és
szélesítése szükséges. A minimális szélesség 6 m, ezen felül minimum1,5-1,5 m padka kialakítása
szükséges. Az útszakaszon az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően, forgalomcsillapító
küszöböket/település kaput kell kialakítani. Az úton kerékpáros nyom feljelölése szükséges,

62

Nagyvenyim Nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati terv

valamin a megfelelő forgalomtechnikai elemek (táblák) kihelyezése a teljes szakaszon, illetve a
keresztező utcákban.
A kerékpáros útvonal külterületi szakaszán a burkolat szélesítése, felújítása és a padka rendezése
szükséges. A külterületi szakaszon kerékpáros nyom feljelölését terveztünk.

3. számú tervezett kerékpáros útvonal
Településközpont – Fő utca (Piac tér, Temető) – KVJ Művek - Mélykút
A 3. számú kerékpáros útvonal rendezi a forgalmi viszonyokat a településközpontban, valamint a
településközpontot közt össze a temetővel és a KVJ Művekkel (Ipari park). A 3. sz. tervezett
kerékpáros útvonal belterületi hossza 3750 méter ebből a kerékpáros nyom hossza 3750 méter, a
forgalom csillapított és sebesség csökkentett útszakasz hossza 300 méter.A tervezett kerékpáros
útvonal külterületi szakasza 4900 méter. A 3. sz. kerékpáros útvonal 16. sz. ábrán látható.
A tervezett kerékpáros útvonal első szakasza, a Fő utca iskola és a polgármesteri hivatal közötti
része. Ezen a területen a megnövekedett tehergépjármű forgalom miatt az iskolások mindennapi
közlekedése nehézkesé, veszélyessé vált. A szakaszon a tehergépjárművek, buszok kitiltását,
illetve forgalomcsillapítást terveztünk kerékpáros nyom kijelölésével. A tehergépjárművek, buszok
a forgalmi rend változást követően a Piac tér irányában közlekedhetnek.
A kerékpáros útvonal második szakasza a 6219. j. úttól a Piac téren át egészen a KVJ Művek
bejáratáig halad. Ezen a szakaszon a burkolat felújítása, szélesítése, a padka rendezése, illetve a
kerékpáros nyom feljelölése a feladat.
A Fő utcától a temető irányába is szükséges a burkolat felújítása, valamint a temető és a Deák
Ferenc utca aszfalt burkolatú úttal összekötése is szükséges. Az Ady Endre utca felől a
kerékpározók nagyrésze a Deák Ferenc utcát választja a temető irányába. A Deák Ferenc utcában
a kerékpáros és a gépjármű forgalom együtt haladhat.
A KVJ Művektől a kerékpáros útvonal a Mélykút irányába vezetett martaszfalt burkolatú úton
halad. Az út szakasz alacsony forgalma miatt ezen az útszakaszon a kerékpáros és a gépjármű
forgalom egymás mellett halad.
űű-ú
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16. számú ábra - 3. számú tervezett kerékpáros útvonal
Településközpont – Fő utca (Piac tér, Temető) – KVJ Művek - Mélykút

4. számú tervezett kerékpáros útvonal
Ady Endre utca (településközpont – óvoda) – Rét sor – 6219. j. összekötő út közötti szakasza
A 4. számú kerékpáros útvonal a település központot és óvodát köti össze, illetve kapcsolatot teremt
az óvoda és a 6219. j. összekötő út között. A 4. sz. tervezett kerékpáros útvonal hossza 1040 méter,
ebből a kerékpáros nyom hossza 1040 méter, a forgalom csillapított és sebesség csökkentett
útszakasz hossza 1040 méter. A 4. sz. kerékpáros útvonal 17. sz. ábrán látható.
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17. számú ábra - 4. számú tervezett kerékpáros útvonal
Ady Endre utca (településközpont – óvoda) – Rét sor – 6219. j. összekötő út közötti szakasz

A 4. számú tervezett kerékpáros útvonal a településközponttól indul az Ady Endre utcában. Az
Ady Endre utca burkolat szélessége nem megfelelő (3,5 – 4 m), állapota kritikus, így a teljes
szakasz felújításra szorul. A szakaszon továbbá forgalomcsillapító küszöbök elhelyezését
terveztük. A teljes szakaszon kerékpáros nyom feljelölése szükséges.
A Rét sor, Ady Endre utca és a 6219. j. összekötő út közötti szakaszán a burkolat felújítását és
szélesítését terveztük.
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Egyéb kerékpározást segítő szolgáltatások
A kerékpáros hálózat elengedhetetlen eleme a kerékpáros tárolást segítő szolgáltatások.
Nagyvenyimen a 3.3.2. pontban összefoglaltak szerint a település különböző pontjain található
kerékpártárolók, azonban ezek száma kevés és kialakításuk nem felel meg az Útügyi Műszaki
Előírásoknak. A településen található kerékpártárolók régi típusú tárolók, a kerékpárt a kerekeinél
támaszthatjuk meg és rögzíthetjük. Az ilyen kialakításnál a tárolás során a kerékpár rögzítéséhez
túl mélyre kell hajolnunk, ami nehézkes, különösen, ha a kerékpárunk mellett másik kerékpár is
parkol. Másik probléma az ilyen kialakításnál, hogy a kerékpárok elhelyezésekor könnyen
megsértjük a szomszédos kerékpárt. A kialakítás nem korszerű. A támaszoknál két alapvető
funkció szükséges, a támasztás és a rögzíthetőség. A kialakítások ennek megfelelően lehetnek
eltérők. Manapság a leggyakoribb kerékpártámaszok a lefelé fordított U alakú kerékpár támaszok
(33. sz. kép). Kialakításuk, megközelíthetőségük egyszerű és a támasztási, rögzíthetőségi
követelményeknek is megfelelnek.

32. számú kép - Lefelé fordított U kerékpártámasz

Két különböző kerékpáros parkolást különböztetünk meg, a rövid és a hosszú idejű parkolást. A
rövid idejű parkolásnál az elhelyezett kerékpártámaszok megfelelő megoldást adnak, azonban a
hosszú idejű (15 percnél több) kerékpáros tároláshoz más, kiegészítő megoldást alkalmaznunk. A
hosszú távú tárolásnál a kerékpárokat megkell védenünk az időjárástól, illetve lehetőség szerint a
tárolókat zárttá kell tenni.
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A kerékpárparkolók számának megállapításához az OTÉK 7. sz. mellékletét a 253/1998. (XII.”0.
Korm. rendelethez (5. sz. táblázat) alkalmaztuk, helyenként kiegészítéssel a helyszíni
viszonyoknak megfelelően. A meglévő és a tervezett kerékpártárolók számát a 6. sz. táblázat
tartalmazza. Fontos megjegyezni, hogy a kerékpár tárolási probléma a középületek és a
buszmegállóhelyek előtt kiemelt fontosságú. Az iskola területén a biztonságos kerékpártárolás
megoldott, azonban a tároló helyek kialakítása nem megfelelő. A meglévő és a tervezett
kerékpártárolók a 18. sz. ábrán láthatók.
Építmény

Egység

Kerékpártárolók száma

1.

Lakás, üdülőegység

Minden lakás és üdülő egység után

1

2.

Kereskedelmi egység (01000m2-ig)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Az árúsító tér minden megkezdett
2
150m2 alapterülete után
Minden megkezdett 15 vendégszoba
Szálláshely, Szolgáltató egység
2
egysége után
A fogyasztó tér minden megkezdett
Vendéglátó egység
2
75m2 alapterülete után
Alsó- és középfokú nevelési
A fogyasztó és/vagy tanterem 50m2
2
egység
alapterülete után
2
Oktatási és kutatási helyiségek 50m
Felsőfokú oktatási egység
2
alapterülete után
Egyéb közösségi sorakoztató,
Minden megkezdett 50 férőhelye után
5
kulturális egység
A kiállítótér vagy kutatótér minden
Egyéb művelődési egységek
5
2
megkezdett 500m alapterülete után
Sportolás, strand célját
Minden megkezdett 20 férőhelye után
2
szolgáló egység
Igazgatási, ellátó, szolgáltató Az iroda vagy az ellátóterület minden
1
2
egység
megkezdett 100 m alapterülete után
Fekvőbeteg-ellátó
Minden megkezdett 50 ágy után
1
gyógykezelő egység
Minden megkezdett 10 munkahely
Ipari egység
1
után
A raktárterület minden megkezdett 10
Raktározási, logisztikai egység
1
ezer m2 alapterülete után
Közösségi helyközi közlekedés
A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos
végállomás
Közösségi helyközi közlekedés
Megállóhelyenként legalább
5
állomás

5. számú táblázat - OTÉK 7. sz. melléklet a 253/1998. (XII.20.) Korm. rendelethez
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Kerékpártárolók Nagyvenyimen

Forgalomvonzó
létesítmény

Jelenlegi
kerékpártárolók
száma

Tervezett
kerékpártárolók
száma

Horgásztó

0

min. 5

TillaTrans Kft.

5

min. 5

KVJ Művek Zrt.

5

min. 5

Templom

0

min. 5

Művelődési Ház és
könyvtár

15

min. 15

Gördeszka/Sport pálya

0

min. 3

Családi napközi

0

min. 5

Iskola

50

min. 50

Egszségház/
Gyógyszertár

6

min. 10

Polgármesteri hivatal/
Posta

6

min. 10

Élelmiszerbolt

10

min 10

Cukrászda

0

min. 3

Temető

0

min. 15

Óvoda

6

min. 10

Sport centrum

0

min. 5

Élelmiszerbolt/Étterem/
Panzio

6

min. 10

Sport pálya

0

min. 10

6. számú táblázat - Meglévő és tervezett kerékpártárolók száma
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18. számú ábra - Kerékpártárolók Nagyvenyimen

5.2.1 Kerékpárforgalmi elemek elrendezése a tervezett hálózatban
A 19. sz. ábrán a tervezett kerékpárforgalmi hálózatot ábrázoltuk. Az ábrán a kerékpárforgalmi
elemek elrendezése látható a tervezett hálózatban.
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19. számú ábra - Kerékpárforgalmi elemek elrendezése a tervezett hálózatban

5.3 Útirányjelző táblarendszer kialakítása
A kerékpárosok jó vezetése érdekében nagyon fontos a megfelelő útirányjelző táblarendszer
kiépítése is. A táblák tervezésnél a Bejárható Magyarország Arculati alapvetés című
dokumentumot kell alapul vennünk. A dokumentum egységesíti az ország egész területén a
szabadidős célú kikapcsolódások irányító és információs táblarendszerének megjelenítési stílusát.
Az öt különböző jármód melyet a dokumentum egységesíteni kíván, a természetjárás, a
kerékpározás, a vízitúrázás, lovaglás és a vitorlázás. A dokumentum részletesen és pontosan leírja
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az útirányjelző táblák megjelenítési stílusát. A jármódok között alapvető piktogramok, valamint a
különböző színek tesznek különbséget. A leírás pontosan tartalmazza, az útirányjelző és
információs táblák méretét, a betűk méretét és típusát, valamint a különböző színárnyalatokat.
Rendkívül fontos a kerékpárút szakaszok elején és végén, illetve a keresztező utaknál a tovább
haladási irány jelzése, illetve a közúton haladóknak jeleznünk kell, hogy hogyan találhatnak rá a
kerékpárútra. Továbbá a városi kiemelt úti célok és környező települések elérhetőségét, távolságát
célszerű szabványos táblákkal jelölni.
Fontos megjelenítendő helyi úti célok
•

Horgásztó

•

Nagyboldogasszony templom

•

Szent Bernát Arborétum

•

Tervezett Piac

•

Üzemanyag töltőállomás

•

Művelődési Ház és Könyvtár

•

Gördeszka/Sport pálya

•

Búgócsiga családi napközi

•

Iskola

•

Egészségház, Gyógyszertár

•

Polgármesteri hivatal, Posta

•

Élelmiszerbolt

•

Cukrászda

•

Temető

•

Mélykútpuszta, Bernátkút

•

Óvoda

•

Sport Centrum

•

Élelmiszerbolt, Étterem, Panzió

•

Sport pálya
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Fontos megjelenítendő regionális úti célok
•

Mélykút

•

Bernátkút

•

Perkáta

•

Mezőfalva

•

Székesfehérvár

•

Baracs

•

Dunaföldvár

•

M8 Dunahíd

•

Dunaújváros

•

Budapest

•

Balaton

•

Velencei tó

•

Euro Velo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal

•

Gárdony – Agárd - Dunaföldvár regionális kerékpáros útvonal

•

Lepsény – Kisláng - Nagylók – Mezőfal - Dunaújváros – Dunavecse regionális kerékpáros
útvonal

•

Budapest – Balaton országos kerékpáros útvonal

5.4 Kísérő intézkedések
A kerékpározás népszerűsítése
A kerékpározás részarányának növeléséhez a megfelelően kiépített infrastruktúra mellett fontos a
kerékpározás népszerűsítése. Ennek ki kell terjednie a társadalom széles rétegére, a potenciális
kerékpárosokra. Fontos megjegyezni, hogy a népszerűsítésnek nem csak Nagyvenyimen kell
megkezdődnie, hanem az egész országban. A közmédiumok bevonásával fontos lenne olyan
dokumentumok kidolgozása, melyek bemutatják a kerékpár használat előnyeit és vonzóvá teszik
ezt a társadalom egészének.
A népszerűsítés egy formája az oktatás. A gyerekek közlekedési kultúráját és szokásait már az
óvodában és az iskolában kialakíthatjuk. A tananyagokat kerékpáros baráttá kell tenni, és bele kell
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építeni a közlekedési ismereteket, illetve a kerékpározás oktatását. Ehhez segítséget nyújt a
Nemzeti Alaptantervbe foglalt, a Bringa Akadémia által kidolgozott 3.-6. évfolyamosok számára
válaszható kerékpáros tanóra, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a biztonságos kerékpározás
szabályaival,

kerékpáros

lehetőségekkel

ország

szerte,

valamint

a

környezettudatos

gondolkodásmóddal. Emellett minden városban egy KRESZ oktató pálya kialakítása nyújtaná a
legjobb megoldást. Véleményünk szerint ez későbbiekben az autós közlekedés helyzetén is
javítana, mivel a gyerekek már korán találkoznának esetleges közlekedési minta konfliktusokkal.
Az Önkormányzat feladata jelen esetben az lenne, hogy kerékpáros rendezvényeket szervezzen a
városban és a közvetlen környezetében. Az újonnan átadott útvonal szakaszokon családi
kerékpáros napokat rendezzen, vagy esetleg családi és gyermek kerékpáros versenyeket. Az ilyen
rendezvények megrendezése történhet közösen a Magyar Kerékpáros Klubbal, illetve
alkalmazhatók az általuk kidolgozott és már sokszor sikeresen megrendezett rendezvények
(Bringás reggeli, Bringázz a munkába). Fontos, hogy ezeken a rendezvényeken bemutassák a
kerékpározás előnyeit, esetleg lehetőség legyen a kerékpár kipróbálására azok számára, akiknek
eddig erre nem volt módjuk.
A kerékpáros KRESZ park kialakítására számos jó példát találhatunk, közülük egyet mutat be az
33. számú kép.

33. számú kép - Példa a kerékpáros KRESZ park kialakítására (Kispest)
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6. Megvalósítás
6.1 Ütemezés, több fázisú intézkedési terv
Nagyvenyim Kerékpárforgalmi hálózati tervében szereplő fejlesztéseket rövid, közép és hosszú
távú fejlesztésekre bontottuk. A fejlesztési ütemek kialakításánál a lakossági igényeket és a
finanszírozási lehetőségeket egyaránt figyelembe vettük.
Az 3. sz. tervezett kerékpáros útvonal 6219. j. összekötő út és az üzemagyag töltő állomás közötti
szakaszát, valamint a Piac téri szakaszt rövidtávú fejlesztési célként határoztuk meg. A kerékpáros
útvonal kiépítése az iskolások és a magas számú kerékpáros mobilitás miatt a településközpontban
elengedhetetlen. Ezen felül rövid távú célként határoztuk meg a gyalogátkelőhelyek átépítését,
biztonságossá tételét a szükséges helyeken. A javasolt kerékpárforgalmi létesítmények a TOP3.1.1-15 pályázat segítségével épülhetnek meg 2018. év második félévében.
Közép távú fejlesztési célként határoztuk meg a 1. számú tervezett kerékpáros útvonal már meglévő
szakaszának átépítését, biztonságossá tételét, a 2. számú tervezett kerékpáros útvonal Földvári úti
szakaszát, valamint a 3. számú tervezett kerékpáros útvonal településközpont - KVJ Művek
közöttiszakaszát.
Hosszú távú fejlesztési célként határoztuk meg az 1. számú tervezett kerékpáros útvonal
Dunaújváros – Nagyvenyim közötti szakaszát, a Mezőfalvi úti szakaszát, valamint a Nagyvenyim
– Mezőfalva közötti szakaszát. A 2. számú tervezett kerékpáros útvonal Nagyvenyim – Baracs
közötti szakasztát, a 3. számú tervezett kerékpáros útvonal Fő utca – Temető közötti szakaszát,
valamint a teljes 4. számú tervezett kerékpáros útvonalat.
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20. számú ábra - Tervezett ütemezés

6.2 Források
Nagyvenyim nagyközség Fejér megyében található, így a pályázati lehetőségeknél azokat kell
vizsgálni melyekre Nagyvenyim elhelyezkedéséből és méretéből adódóan megfelelőek lehetnek.
A fejlesztési célokat összegezve a település számára a legmegfelelőbb pályázati felhívás a TOP3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati lehetőség.10
A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő

10

TOP_3.1.1_15_felhívás
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közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek
hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti
Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó
céljainak teljesüléséhez.
A konstrukció a települési, településkörnyéki illetve a településközi közlekedési rendszereket
szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást
erősítő, a fenntartható fejlődést, valamint a fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program határain belül.
A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg
(működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell
járulniuk a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési
eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”)
értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A TOP felhívás kiírásakor a
támogatásra rendelkezésre álló összeg 41 419 MFt.11

A felhívás által támogatott (Nagyvenyim számára fontos) kerékpáros barát fejlesztések:
▪

Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

▪

Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész
közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

▪

Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl.
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros
útvonal.

▪

Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

▪

11

Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:

TOP_3.1.1_15_felhívás
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Közlekedésbiztonsági beruházás:
(Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése,
csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési
kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel,
forgalmi sávok újra osztása, szűkítése stb.)
▪

Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi,
települési környezet megteremtése érdekében:
Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés,
forgalmi rend átalakítása stb.
Intelligens

fenntartható

városi,

települési

közlekedést

elősegítő

informatikai,

forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása.
Települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése,
fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken
áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentéséhez
(parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása).
▪

Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.

▪

Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a
segítése érdekében:
Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a mozgáskorlátozott vagy
problémás közlekedésű csoportok munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez
használt infrastruktúra akadálymentes ki- és átalakításával.

▪

Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.12

▪

Továbbá kiegészül az Önállóan nem támogatott, a fejlesztések során szükséges, kerékpáros
és gyalogos létesítményekkel, mint például akadálymentesítés, parkolók, tárolók.

Nagyvenyim nagyközség Kerékpárforgalmi hálózati tervében szereplő útvonalak, keresztmetszet

12

TOP_3.1.1_15_felhívás
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változtatások, csomóponti kialakítások mindegyike támogatható a pályázat által.
A TOP támogatásain kívül érdemes számba vennünk a GINOP-7.1.2-15 pályázati felhívást. A
felhívás módosításával lehetővé tették minimum 200 MFt, maximum 2000 MFt értékű pályázat
benyújtását. A felhívás célja az „Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése”. Ennek keretén belül a
kerékpárutak létesítése is megengedett az előkészítő tervezésekkel és a végleges tájékoztatási
rendszer kiépítésével egyetemben.13

Nagyvenyim, 2018. január

Szabolcs László
okl. Infrastruktúra építőmérnök

Ifj. Szabolcs László
okl. Infrastruktúra építőmérnök

13

http://www.palyazatihirek.eu/onkormanyzati-palyazatok/3087-modosult-az-aktiv-turisztikai-halozatokinfrastrukturajanak-fejleszteserol-szolo-palyazat
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Mellékletek
1. sz. Melléklet
Forgalomszámlálási jegyzőkönyvek:
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gyalogosoknak kijelölt
gyalogátkelőhelyen

egyéb baleset
egyéb baleset

gyalogos baleset

súlyos sérüléses
könnyű sérüléses segédmkp baleset
kerékpáros baleset

könnyű sérüléses

súlyos sérüléses
súlyos sérüléses

könnyű sérüléses kerékpáros baleset

jobb
jobb
bal
jobb
bal
jobb

1+400
3+891
6+670
4+455

94000

94000

6219

6219

6219

6219

Nagyvenyim

2015.11.02 17:40 Nagyvenyim

Dunaújváros

Nagyvenyim

Baracs

Nagyvenyim

2015.08.31 6:33

2015.09.08 8:30

2015.04.18 22:30

2017.06.02 7:50

13

14

15

16

17

18

lakott területen
kívül
lakott területen

vigyázatlan, hirtelen lelépés az
úttestre
szabálytalan hátramenet

lakott területen

lakott területen
kívül

lakott területen

lakott területen

vigyázatlan, hirtelen lelépés az
úttestre

gyalogos baleset

súlyos sérüléses

jobb

94000

2015.01.08 17:20 Nagyvenyim

12

gyalogosoknak kijelölt
gyalogátkelőhelyen
az útviszonyokhoz (az út
vonalvezetéséhez, útburkolat
minőségéhez)
a jármű és a rakomány
sajátosságaihoz

Mezőfalv
i
lakott területen

előírt sebesség meg nem tartása

kerékpáros baleset

súlyos sérüléses

bal

94000

2014.10.08 18:30 Nagyvenyim

11

2015.04.10

Mezőfalv
lakott területen
i

Fő

Kölcsey

Fő

Mezőfalv
i

Fő

lakott területen

a közúti jelzőtáblák utasítása
ellenére

kerékpáros baleset

súlyos sérüléses

jobb

94000

2014.09.19 17:15 Nagyvenyim

10

Fő

lakott területen

a jobbról érkező járműnek

2+000
könnyű sérüléses kerékpáros baleset

2014.05.19 18:25 Nagyvenyim

9

43

21

Földvári

Fő

Kossuth

1

egyéb, vagy
ismeretlen

nappali,
természetes fény

nem úttest

1

1

normál (száraz)
éjszaka
közvilágítás nélkül állapotú úttest
kétirányú
osztatlan

1

nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

1

nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

nem úttest

1

normál (száraz)
állapotú úttest
éjszaka, működő
közvilágítással
kétirányú
osztatlan

normál (száraz)
állapotú úttest

1

normál (száraz)
állapotú úttest
nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

1

normál (száraz)
állapotú úttest
éjszaka, működő
közvilágítással
kétirányú
osztatlan

1

szürkület

1
normál (száraz)
állapotú úttest
kétirányú
osztatlan

normál (száraz)
állapotú úttest
nappali,
természetes fény

1
kétirányú
osztatlan

1

nem úttest
nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

normál (száraz)
állapotú úttest

nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

egyirányú

normál (száraz)
éjszaka
közvilágítás nélkül állapotú úttest

bal

jobb

2014.06.03 16:10 Dunaújváros

8

1+1150

94000

6219

2013.08.31 21:15 Dunaújváros

7

1

87

lakott területen

könnyű sérüléses

bal

Fő

normál (száraz)
állapotú úttest
éjszaka, működő
közvilágítással
kétirányú
osztatlan

vigyázatlan, hirtelen lelépés az
úttestre

gyalogos baleset

1

normál (száraz)
állapotú úttest
nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

lakott területen
kívül

megfelelő oldaltávolság hiánya

könnyű sérüléses kerékpáros baleset

bal

jobb

lakott területen
kívül

6219

Nagyvenyim

2013.11.13 4:45

6

2+300

1

52

figyelmetlen, gondatlan vezetés

segédmkp baleset

súlyos sérüléses

normál (száraz)
állapotú úttest
nappali,
természetes fény

kétirányú
osztatlan

Kisfaludy
lakott területen
Károly

könnyű sérüléses kerékpáros baleset

94000

Dunaújváros

2012.06.26 5:55

5

10+120

1

normál (száraz)
éjszaka
közvilágítás nélkül állapotú úttest

kétirányú
osztatlan

lakott területen
kívül

kerékpáros baleset

halálos

nem a kijelölt forgalmi sávban
való közlekedés

jobb

jobb

6219

Mezőfalva

2012.10.11 8:30

4

8+500

1

normál (száraz)
éjszaka
közvilágítás nélkül állapotú úttest

kétirányú
osztatlan

egyéb

gyalogos baleset

súlyos sérüléses

lakott területen
kívül

jobb

lakott területen
kívül

6219

Mezőfalva

2012.11.15 17:45

3

5+950

Sérültek
száma

1

Gárdonyi
Géza

Felület állapot

normál (száraz)
állapotú úttest

Fő

Látási
viszonyok

nappali,
természetes fény

lakott területen

a balra kanyarodó jármű
vezetője a szemben egyenesen
haladó és jobbra kanyarodó
járműnek nem biztosított
elsőbbséget

segédmkp baleset

súlyos sérüléses

Házszá
Ker. utca Forg.jellege
m

kétirányú
osztatlan

bal

csúszosság

6219

Mezőfalva

2012.11.24 3:55

2

4+400

Utca

az útviszonyokhoz (az út
vonalvezetéséhez, útburkolat
minőségéhez)

6219

Nagyvenyim

2012.08.14 8:05

1

A baleset
helye

Elsődleges ok

Baleset fajta

Kimenetel

könnyű sérüléses segédmkp baleset

6219

Város

Baleset ideje

#

Közút Szelvén
Pálya
y
száma

Kerékpáros balesetek Nagyvenyim nagyközség belterületén és környékén
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2. sz. Melléklet

Baleseti adatok:
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