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1. Bevezetés, alapadatok 

 

1.1. Megbízó 

ÚT-FÉNY Kft., Kecskemét, Bihar. u. 5. 
 

1.2. A beruházás (projekt) megnevezése 

Kecel – Imrehegy közötti külterületen 5309 jelű közút 5+455 – 9+442 kmsz közötti szakaszán 
egyoldali kétirányú kerékpárút építés.  
 

1.3. Az audit során felhasznált tervdokumentációk 

Tervező 
Dátum, 

Megnevezés 
Tervszám 

ÚT-FÉNY Kft. 
Erdős László 

2016. február  
Kecel-Imrehegy Kecel – Imrehegy közötti külterületen 
5309 jelű közút 5+455 – 9+442 kmsz között kerékpárút 
építés engedélyezési terv,  

Tervszám:  
2/2016  

 
 

1.4. Az auditorok adatai 

Név: Hóz Erzsébet  
Munkahely, beosztás:  KTI Nonprofit Kft., tudományos főmunkatárs 
Auditori bizonyítvány kiadója és dátuma: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 
 2012. szeptember 18. (AK-006/2012) 
 
Név: Dr. Mocsári Tibor 
Munkahely, beosztás: NFM, osztályvezető  
Auditori bizonyítvány kiadója és dátuma: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 
 2012. szeptember 20. 
Kamarai nyilvántartási száma: KA 13-13072, 13-64938 
 

1.5. A megbízó és az auditorok feladategyeztetése 

A megbízó kérésére „Kecel – Imrehegy közötti külterületen 5309 jelű közút 5+455 – 9+442 
kmsz között kerékpárút építés” c. Útépítési engedélyezési terv közúti biztonsági auditját 
végeztük el. A megbízó 2017. július 26-án digitálisan átadta –elküldte- az átépítés 
engedélyezési tervét.  

1.6. A helyszíni szemle időpontja 

Dátum Időjárási és látási viszonyok Jelen vannak 

2017. július 27. 
csütörtök 
15:00-17:00 

Napsütéses, nyári, meleg idő, jó látási 
viszonyok (fotók) 

Hóz Erzsébet 
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1.7. További felhasznált információk  

Információ típusa Forrás konkrét megnevezése 

Személysérüléses balesetek, 2010.01.01.– 2017.04.30. WEB-BAL baleseti adatbázis, 
KKK javított állomány 

Forgalmi adatok, 2014-2015-2016 Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

 

2.  Általános projektleírás – 5309 jelű út Kecel- Imrehegy közötti szakaszának szerepe  

Meglévő út az 5309 jelű út, külterületi összekötő út kategóriába sorolandó. Kecel – 
Kiskunhalas közötti útszakasz. Paraméterei megfelelnek az összekötő út kategóriának.  
A tervezéssel érintett útszakaszon az egységjármű forgalom 2026 E/nap, illetve az átlagos 
napi forgalom 1836 j/nap. (Műszaki leírás alapján) 
A tervezett kerékpárút elsősorban Kecel és Imrehegy között munkába ingázók forgalmának 
biztonságos körülmények közé helyezését irányozza elő mintegy ~ 4 kilométeres szakaszon.  
A közút tervezési osztály: K.V.  
Környezeti körülmény: B.  
Tervezési sebesség: 70 km/h  
Minimális körívsugár: 180 m  
Minimális P: 85  
Minimális oldalesés: 2, 5 %  
Maximális túlemelés: 7, 0 %  
 
A tervezett kerékpárút külterületi szakaszon vezet, ahol az összekötő úton az 
engedélyezett sebesség 90 km/óra a gépjárművek számára. 
 

2.1. Forgalmi viszonyok 

Az átlagos napi forgalom alakulását a tervezőtől kapott adatokon kívül a Magyar Közút 
hivatalos kiadványaiban is megnéztük, az 5309. j. országos összekötő út ezen szakaszára a 2-
1. táblázat mutatja be 3 évre vonatkozóan. A táblázatban kék háttérrel jelöltük a mért, tehát 
tényleges forgalomszámlálások alapján kapott értékeket, ezek a 2015-ös adatok. A 2016-os 
adatok pedig 1 napos számlálás eredményét mutatják, ami kevésbé megbízható. 
 
2-1. táblázat: 2014-2015-ben mért vagy felszorzott forgalmak: 5 + 592 - 25 + 056 kmsz. 

(5085 számlálóállomás) 
 

ÉV Átlagos napi forgalom 
Összes forgalom 

Motor-  Lassú Nehéz mo- 

kerékpár Kerékpár jármű toros forg. 

 j/nap E/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 

2014 1836 2026 20 31 25 114 

2015 1643 1993 22 56 52 178 

2016 1414 1537 9 14 26 58 
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Az átlagos napi forgalom a közúton nem éri el a 2000 E/nap forgalmat, ugyanakkor a 
kerékpárosok száma feltehetően növekszik. A kerékpárosok számának növekedésével a 
jövőben is számolni kell, jelenleg az úton közlekednek (2-1. ábra). 

 
2-1. ábra: Kecel – Imrehegy közötti szakasz, kerékpárosok közlekedése 

 
Az audit tárgyát képező egyoldali kétirányú kerékpárút egyszer oldalt vált, ennek a helyét 
különös gondossággal célszerű megtervezni.  
 

2.2. Baleseti elemzés 

Az érintett közúti szakaszon történt személysérüléses balesetek adatait a 2010 - 2017.04.30. 
közötti időszakra gyűjtöttük le a Webbal rendszerből. A vizsgált időtartam alatt összesen 6 
személysérüléses baleset történt a beavatkozással érintett útszakaszon (2-2. táblázat). 
A balesetek típusa vegyes, fele útkereszteződéshez, fele egyenes szakaszhoz köthető. A 
védtelenek baleseteit színes háttérrel jelöltük. A gyalogoselütésen kívül a 2014.08.03-án 
történt balesetben ittas gépjárművezető áttért a menetirány szerinti másik oldalra és 
elütötte a szembe haladó ittas kerékpárost, a 2015.06.26-án történt balesetben pedig a balra 
kanyarodó kerékpárost ütötte el az egyenesen haladó gépjármű. 6 személysérüléses 
balesetből 3 védtelent érint, ebből 2 kerékpárost.  
A védtelenek közlekedők „kezelése” a tervben fokozott figyelmet igényel.  

2-2. táblázat: 2010-2017.04.30 között történt személysérüléses balesetek a tervezési 
szakaszon 

 

# Baleset ideje Város
Közút 

száma
Szelvény Pálya

Ker. 

közút
Kimen. M. S. K. Út alakzat Baleset típuscsoportja KPF ÖJ

1 2011.08.23 11:55 Kecel 5309 6+172 bal 94000 halálos 1 1 4 útkereszteződés

azonos irányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 102 2412

2 2011.10.23 11:54 Kecel 5309 5+445 jobb könnyű 0 0 2 útkereszteződés

keresztirányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 102 2412

3 2013.11.17 18:30 Kecel 5309 6+301 bal könnyű 0 0 1 egyenes útvonal gyalogos elütése 102 2412

4 2014.08.03 4:25 Imrehegy 5309 8+020 bal halálos 1 0 1 egyenes útvonal

szembe egyenesen 

haladó járművek 

összeütközése 102 2412

5 2015.06.26 9:50 Kecel 5309 5+470 bal 94000 súlyos 0 1 0 útkereszteződés

azonos irányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 102 2412

6 2017.01.01 7:00 Kecel 5309 6+482 jobb könnyű 0 0 2 egyenes útvonal

magános járműbalesetek 

(901-914) 0 0
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A baleseti adatok bár igen kedvezőek, hiszen ~ 7,5 év alatt összesen 6 személysérüléses 
baleset történt, a közúton a 90 km/órás engedélyezett sebesség miatt a kerékpárút 
fejlesztése ésszerű.  
 

3. Az auditálás megállapításai 

1. JAVASLAT: KAPCSOLAT BIZTOSÍTÁSA AZ ÉSZAKI OLDALON LÉVŐ TERÜLETEKHEZ IS.  

Tervezett állapot 

Az 5309 j. út déli oldalán vezeti a kétirányú kerékpárutat a terv.  

Probléma 

Kecel lakott területét elhagyva a kerékpárutat az 5309 j. út déli oldalán vezeti a terv. Az első 

250 méteren közvetlenül az országos közút mellett az északi oldalon számtalan lakóingatlan 

található és földút (0325/42 hrsz.) is csatlakozik a közúthoz. Az érintett területen nincs 

kapcsolat, amelyen keresztül a kerékpáros akár a csatlakozó földútra, akár az út menti 

ingatlanokhoz el tudna jutni. A hiányzó kapcsolatok azt eredményezhetik, hogy egyáltalán 

nem használják a kerékpárutat, hanem a jelenlegi gyakorlatot folytatva az 5309 j. úton 

közlekednek a kerékpárosok (lásd 2-1. ábra). A 2-2. ábra mutatja a „túloldali” csatlakozó 

földutat.  

 

2-2.ábra: Földút-kapcsolat a „túloldalon” 
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Kockázati besorolás: 

kimenetel:    súlyos (2) 

előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    közepes (4) 

 

Cél 

A kerékpárosok használják a tervezett kerékpáros létesítményt és az átvezetésük is 

biztonságos legyen és jelölve legyen, hogy hol menjen át.  

Javaslat 

A csatlakozó földúttal szemben épüljön kapcsolat a kerékpárút és az 5309. j. út között (a 

kerékpárosok számára elsőbbségadási kötelezettséggel). 

 

 

2. JAVASLAT: EGYENES NYOMVONAL BIZTOSÍTÁSA.  

Tervezett állapot 

A kerékpárút 1+470 km. szelvényében a két fa megtartása esetén a kerékpárutat közelebb 

viszi a szőlősorokhoz a terv. 
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 Probléma 

A szőlősorok merőlegesen állnak a tervezett kerékpárútra. Az eltérített verzióban jóval 

közelebb kerül a kerékpárút a szőlősorok végéhez. A szőlőt művelő mezőgazdasági gépek 

részére a szőlősorból kiérve jóval kevesebb helye marad a forduláshoz és elsodorhatják a 

kerékpárúton közlekedőket.  

Kockázati besorolás: 

kimenetel:    Könnyű (1) 

előfordulás valószínűsége:  Lehetséges (2) 

kockázati fok:    Alacsony (2) 

Cél 

A kerékpárosok részére biztonságos kerékpárút használat.  
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Javaslat 

A két fa kerüljön kivágásra és a kerékpár az egyenes, természetes nyomvonalon legyen 

vezetve. 

3. JAVASLAT: ÁTVEZETÉS BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE.  

Tervezett állapot 

Az 5309 j. út déli oldalán vezetett kerékpárutat a terv a kerékpárút 2+830 szelvényében viszi 

át a közút északi oldalára.  

 

 Probléma 

A „semmiben” átvezető kerékpárút a 90 km/órás sebességszint esetén baleseti kockázatot 

jelent.  

Kockázati besorolás: 

kimenetel:    súlyos (2) 

előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    közepes (4) 

Cél 

A kerékpárút országos közúton való átvezetése biztonságos legyen. Célszerű olyan helyre 

tenni a keresztezést, ami a gépjárművezetők számára magasabb figyelmi beállítódást jelent, 

ilyenek a csomópontok, jelen esetben a földúti keresztezés (3-1. ábra). 



Mandala-Kör Kft. 
 

 Kecel – Imrehegy közötti külterületen 5309 jelű közút 5+455 – 9+442 kmsz között kerékpárút építés.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
2017. július 

 
10 

  
 

Javaslat 

A forgalommal bíró 0376/81 hrsz. út mellett kerüljön sor a kerékpárút átvezetésére. 

 

 

 

3-1.ábra: Földút keresztezi az 5309 j. utat 

4. JAVASLAT: A CSATORNA KERESZTEZÉS ÍVES SZAKASZÁN AZ ÁTLÁTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA.  

Tervezett állapot 

A Rekettye-Bogárzó csatorna keresztezésénél a kerékpárútnak éles nyomvonaltörése van.  
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 Probléma 

Az éles nyomvonaltörésnél sűrű növényzet található (3-2. ábra), amely megakadályozza a 

nyomvonaltörés előtti szakasz beláthatóságát. A beláthatóság hiányában a közlekedők későn 

észlelhetik egymást és balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki (a kerékpárutat használó 

segédmotoros kerékpárral közlekedőnél kialakulhat olyan sebesség, ami mellett a késői 

észlelés felvet közlekedésbiztonsági kockázatot). 
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3-2.ábra: Csatornánál a sűrű növényzet láthatóságot akadályozó hatása 
 

Kockázati besorolás: 

kimenetel:    könnyű (1) 

előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    alacsony (2) 

 

Cél 

A kerékpárutat használók közötti szembe ütközés megelőzése.  

Javaslat 

A kerékpárúton közlekedők kölcsönös láthatóságát biztosítani kell az érintett területen a 

növényzet eltávolításával.  
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5. JAVASLAT: A KERÉKPÁRÚTON AZ IRÁNYHELYES HALADÁS BIZTOSÍTÁSA.  

Tervezett állapot 

A műszaki leírásban a rajzokkal ellentétben az szerepel, hogy a kétirányú kerékpárútnak csak 

a szélei kapnak folyamatos burkolati jelet, a terelővonal hiányzik. A tervezett kerékpárút „B” 

hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmény. A kerékpáros forgalom nagysága a tervezett 

útszakaszon 1000-2000 kerékpáros/nap/kétirány.  

Probléma 

Főleg a nyomvonaltöréseknél és a segédmotoros kerékpáros forgalom megjelenésekor ez 

baleseti kockázatot jelent (Gyalogosoknak is). Fontos eleme a kétirányú létesítménynek az 

irányokat elválasztó terelővonal megléte legalább az első időszakban. 

Kockázati besorolás: 

kimenetel:    könnyű (1) 
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előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    alacsony (2) 

 

Cél 

A kerékpárutat használók közötti szembe ütközés megelőzése, az irányhelyes oldal 

használatának biztosítása.  

Javaslat 

A terelővonal felfestése, ahogy a terveken is szerepel.  

6. JAVASLAT: A KIÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI ÚT ELSŐBBSÉG SZABÁLYOZÁSÁNAK PONTOSÍTÁSA.  

Tervezett állapot 

Az Imrehegy 176 hrsz.-ú földút 5309 j. út és Csalogány utca közötti szakasza kiépül (3-3. 

ábra). 

 

3-3.ábra: kiépülő földút vége  
Probléma 

A kiépítés után a Csalogány utca és 176 hrsz.-út csatlakozásában a terv az alá fölé rendelési 

viszonyokat nem szabályozza, a közlekedőknek nem lesz egyértelmű a kereszteződés 

forgalmi rendje. 
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Kockázati besorolás: 

kimenetel:    könnyű (1) 

előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    alacsony (2) 

 

Cél 

A kereszteződésben a keresztirányú ütközéses balesetek elkerülése.  

Javaslat 

A keresztezésben szükséges az alá és fölérendeltség szabályozását egyértelműen kialakítani.  
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7. JAVASLAT: KECEL TELEPÜLÉSRŐL KIÉRVE AZ IPARTELEPI ÚTNÁL INDUL A KERÉKPÁRÚT, AHOL 

FOLYTONOSSÁGI „SZAKADÁS” VAN A KERÉKPÁROS HALADÁSÁBAN 

Tervezett állapot 

A tervezett kerékpárút (Kecel, Ipartelepi út) az Ipartelepi út után indul, nem megoldott az 

úton való átvezetése, mert előtte nincs kerékpáros létesítmény. Sőt, kissé hátrahúzva indul, 

nem az 5309 jelű úttal párhuzamosan. 

Probléma 

A Kecelről kifelé haladó kerékpárosok látják, hogy 50 méter múlva elérik a kerékpárutat, de 

ezt „flik-flak” mozgással tudják csak megtenni. Rámennek az Ipartelepi útra, majd ferdén 

keresztezve annak torkolatát elérik a kerékpárutat. Erre a mozgásra a gépjárművezetők nem 

számítanak, akik az 5309 jelű úton érkeznek és bekanyarodnak az Ipartelepi útra bármelyik 

irányból. Az elsőbbségi kérdések is nehezen értelmezhetőek az Ipartelepi út felől érkezve és 

ez még külterületi nagy sebességű szakasz. 

 

Kockázati besorolás: 

kimenetel:    súlyos (2) 

előfordulás valószínűsége:  lehetséges (2) 

kockázati fok:    közepes (4) 



Mandala-Kör Kft. 
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Cél 

A T-csatlakozásban a keresztirányú ütközéses balesetek elkerülése, a Kecel felől az 5309 jelű 

úton kerékpározók folytonos és biztonságos haladásának megteremtése.  

Javaslat 

Az 5309 jelű útról, Kecel felől érkező kerékpáros jól láthatóan rá tudjon haladni az itt induló 

kerékpárútra, számukra adni egy közvetlen rávezetést az Ipartelepi úti T-csatlakozását 

követően -hiszen ő elsőbbségi helyzetből megy rá, ez a természetes járóvonala-. Az 

Ipartelepi útnál maradna a jelenlegi kissé furcsa kialakítás és fölérendeltségi szabályozás 

(STOP és „Elsőbbségadás kötelező” táblák találkozása), de ez a biztonságot és az Erkel utca 

felé „terelést” szolgálja. Távlatban javasoljuk, hogy a település végét jelző tábla kerüljön az 

Ipartelepi úton kívülre (ahol az „Üdvözöljük Kecelen” nagy barna tábla van jelenleg!), hogy 

a sebességszint 50 km/óra körülire csökkenjen ezen a helyszínen. 

Lakott területen kívül induló/záruló létesítmény balesetveszélyeket rejt, a kapcsolatokat 

célszerű jól átgondolni.  

4. A javaslatok összefoglalása és egymáshoz való viszonya 

Javaslataink mindegyike a kerékpárút tényleges használatát, a gépjárművezetők részéről való 

jobb felismerhetőségét, a meglétének észlelését és a védtelenek biztonságának növelését 

szolgálják. Az útszakasz jellemző sebességviszonya 90 km/óra körüli, ezért a kerékpárút 

megépülése a gyalogosok biztonságos közlekedését is szolgálja.  

5. Az auditorok nyilatkozatai 

Az audit a „Közúti biztonsági audit útmutató” előírásai alapján készült. A közúti biztonsági 

audit egyedüli célja a lehetséges biztonsági problémák azonosítása és független javaslattétel 

ezek megoldási módjaira. A döntéshozatalt befolyásoló más szempontokat szándékosan nem 

vettünk figyelembe. 

Az auditorok kijelentik, hogy az útmutatóban szereplő értelmezésben véleményüket 

független személyként fogalmazták meg. 

Tata, 2017. augusztus 03.                                                          

  
--------------------------------                                                          --------------------------- 
       Hóz Erzsébet  Dr. Mocsári Tibor 


