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1 Vezetői összefoglaló 
 
Jelen hálózati tanulmány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) közlekedési, kerékpárforgalmi 
fejlesztésekre kiterjedő pályázati kiírásai által hivatkozott „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” c. 
segédlet alapján készült el, azt célozva, hogy Jászszentandrás település rövid- és középtávú kerékpáros fejlesztései 
kiérlelt hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott nyomvonallal és műszaki megoldásokkal 
rendelkezzenek. A tanulmány elkészítésének igénye a Mártírok úton előirányzott (kerékpáros létesítményt is 
tartalmazó) komplex építési beavatkozás – Jászszentandrás település kerékpáros főhálózatának részét képező, 
településszerkezeti szempontból is indokolt – beruházásával kapcsolatban fogalmazódott meg. Az új hálózati 
elemmel érintett vizsgálati zóna Jászszentandrás település belterületére terjed ki, ettől függetlenül a község külső 
kapcsolatait bizonyos tekintetben a vizsgálati terület részeként kellett kezelni.   
 
Az európai és országos kerékpárhálózatból a vizsgálati területet nem érinti kerékpáros nyomvonal. A megyei 
területrendezési terv már tartalmaz megyei szintű kerékpárúti létesítményt az érintett sávban. A módszertani 
útmutató metódusa szerint végigvezetett megalapozó vizsgálat eredményeként a tanulmány 5.5 fejezetében 
szereplő 19. és 20. sz. ábrán bemutatott hosszú távú kerékpárforgalmi hálózatot javasoljuk megvalósítani, 
amelynek fő elemei az alábbiak. 
 
Legsürgetőbb feladat a Mártírok út legforgalmasabb szakaszán vezetett kerékpárforgalmi tengely (hosszabb távon 
mindenképpen a gépjárműforgalomtól elválasztott gyalog- és kerékpárút) megépítése. Ez a szakasz a Rákóczi út 
és a Gárdonyi utca (a temető) között van. A település fő külső kapcsolata a Jászapáti járási központhoz vezető 
3228 jelü összekötő út, amelynek települési kivezető szakaszán ugyancsak gyalog- és kerékpárút elhelyezése 
célszerű, a külterületi részen pedig önálló kerékpárút tervezhető. A másik fontos településközi kapcsolat Heves 
város felé indul el, amit a geometriai viszonyok és tanyabokrok elhelyezkedése miatt nem a 32133-31 utak 
vonalában, hanem a (részben már burkolt) földúthálózat kihasználásával északi vonalvezetéssel, vegyes 
használatú útként célszerű megvalósítani. Fontos, hogy Heves és Jászapáti között ne a 31. sz. főút vonalában 
létesüljön kerékpáros kapcsolat, hanem Jászszentandrás bekapcsolását is megoldó nyomvonalon, ami az 
erőforrások takarékos hasznosítását is jelentené.  
 
A település nyugati és északi irányban – egyfelől az érintetlen Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet 
bekapcsolásával – Jászberény, Gyöngyös és Eger felé biztosít turisztikai jelentőségű, ill. a közelebbi településeket 
tekintve napi gazdasági együttműködésre lehetőséget adó kapcsolatot.  Jászszentandrás belső úthálózatának 
további részei döntően kerékpárral jelenleg is jól járhatók, a relatíve forgalmasabb gyűjtőutakon is elgendő lesz a 
kerékpárosok jelenlétére figyelmeztető jelzések elhelyezése (kerékpáros nyom), a lakófunkciót betöltő 
kiszolgálóutaknál pedig beavatkozás nem szükséges.  
 
A Jászszentandrásen jelenlévő közösségi közlekedés fő megállóiban, különösen a településközpont 
autóbuszállomásának a kerékpáros-barát fejlesztése elengedhetetlen. Itt korszerű, legalább kamerával őrzött 
kerékpártárolók létesítését javasolt előirányozni (lásd a II. függeléket). A település termálvizes adottságaira és 
prosperáló fizetővendéglátó szolgáltatására kerékpáros turizmus építhető. Ehhez – de a napi közlekedési célú 
kerékpározás támogatásához is – a kerékpáros háttér infrastruktúra jelentős fejlesztése szükséges, elsődlegesen 
a kerékpártárolás lehetőségeinek javítása, természetközeli pihenőhelyek létesítése, tájékoztató rendszer 
megvalósítása (pihenőhelyek, illemhelyek, szerviz, étkezési, szállás, bevásárlási lehetőségek jelzése).  

2 Bevezető 
 

Jelen hálózati tanulmány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) közlekedési, kerékpárforgalmi 
fejlesztésekre kiterjedő pályázati kiírásai által meghivatkozott „Kerékpárforgalmi hálózati terv javasolt felépítése” 
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c. segédlet (továbbiakban Módszertan) alapján elkészített ún. „kerékpárforgalmi hálózati terv” (továbbiakban 
Terv). A Terv elkészítése azt célozza, hogy ennek eredményeként a tanulmány fókuszában lévő rövidebb távú 
fejlesztési elemek kiérlelt hálózati elképzelésbe illeszkedjenek, megalapozott nyomvonallal és műszaki 
megoldásokkal rendelkezzenek. A kerékpárforgalmi hálózati terv Módszertanban definiált feladata, hogy 
„felmérje a tervezési terület kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, 
a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre”. 
 
A tanulmány elkészítésének igénye a Mártírok úton 
előirányzott (kerékpáros létesítményt is tartalmazó) 
komplex építési beavatkozás – Jászszentandrás 
település kerékpáros főhálózatának részét képező, 
településszerkezeti szempontból is indokolt – 
beruházásával kapcsolatban fogalmazódott meg.  
 
A Terv elkészítéséhez a vizsgált terület egyértelmű 
lehatárolása szükséges. Az új hálózati elemmel 
érintett vizsgálati zóna Jászszentandrás település 
közigazgatási területére, de elsődlegesen a település  
belterületére terjed ki (2. ábra). Az egységes 
hálózatszerkezetként kezelendő területet minden 
oldalról a lakott terület határa zárja le. A település 
lakott tömbje viszonylag kompakt, de a központi településtesthez (elsősorban) nyugati és keleti irányban 
tanyafüzérek kapcsolódnak.  Fontos térszerkezeti adottság (elzártság hatást keltő, zsáktelepülés jelleget 
kölcsönző) a településtől északra kelet-nyugati irányban elterülő – falvaktól és tanyáktól is mentes, de nem túl 
nagy kiterjedésű – Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és az ugyancsak itt húzódó megyehatár.  
 

 
 
 
Az elsődleges vizsgálati területet a település közlekedési értelemben vett belterülete szabja meg. A homogén 
hálózati tér szorosan együttműködő részeit sehol sem kellett szétválasztani. A legközelebbi településekig terjedő 
területet bizonyos tekintetben a vizsgálati terület részeként kezeltük (másodlagos vizsgálati terület).  
 
Jelen dokumentum tartalmi felépítését a kerékpárforgalmi hálózati terv (módszertani útmutató) szerkezetének 
megfelelően alakítottuk.  

2. ábra: Elsődleges és másodlagos vizsgálati terület lehatárolása 

1. ábra: A projekt elhelyezkedése 
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3 Helyzetértékelés 
 

3.1 Megalapozó dokumentumok, meglévő tervek bemutatása 
 

A Terv szempontjából potenciálisan releváns stratégiai dokumentumok és tervelőzmények a következők: 
- EU szintű stratégiák: EuroVelo hálózat (függelék 24. ábra) 
- Országos Területrendezési Terv: OTrT kerékpáros törzshálózat (3. ábra) 
- A gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú terve (1222/2011. (VI.29.) Kormányhatározat, függelék 25. ábra) 
- JNSz Megye Területrendezési Terve (országos és regionális kerékpárutak, 4. ábra) 
- Jászszentandrás Település Településszerkezeti Terve (5. ábra) 

 

 
 

3. ábra: Az OTrT szerkezeti terve (részlet) 

 
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT, 3. ábra) folyosószinten határozza meg az országos jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra elemek kapcsolatrendszerét, ezek közül a tárgyi témát tekintve a kerékpáros 
törzshálózat tartalma a legfontosabb.  Az OTrT-ben Jászszentandrás települést közvetlenül érintő törzshálózati 
elem nem szerepel. A nagytérséget tekintve Jászberénynél és a Tisza mentén halad el főbb kerékpárút hálózati 
elem. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú tervében (25. ábra a Függelékben) az OTrT-hez képest – 
Jászszentandrás vizsgált területe tekintetében – nem jelenik meg releváns közúthálózati tartalom. Elvileg fontos 
lehetne a község és Heves város között tervezett távlati M8 gyorsforgalmi út, illetve a Heves – Gyöngyös vonalban 
mellékútból kialakítani tervezett új főúti kapcsolat, azonban ezek – jelen ismereteink szerint – a részletek szintjén 
sem befolyásolják a kerékpárúthálózat szerkezetét.  
 
A megyei területrendezési terv (4. ábra) a kerékpáros törzshálózaton kívül a megyei („regionális”) kerékpárutak 
tervezett hálózatát is (esetenként kiérlelt, de legalább indikatívnak tekinthető) nyomvonali részletességgel 
tartalmazza. A megyei tervben szerepel Jászszentandrást közvetlenül érintő térségi kerékpáros nyomvonal is, ez 
a Szolnok felől Jászapátin át Jászszentandrásig haladó, majd Boconád felé továbbvezetendő kerékpáros kapcsolat. 
A tervezési feladat szempontjából lényeges a 31-es főút vonalában Jászapáti és Heves között direkt módon 
beállított kapcsolat, amivel (Jászszentandrás kihagyásával) pusztán hálózattervezési szempontból is nehezen lehet 
egyetérteni, hiszen Jászszentandrás bekötése a két közeli munkahelyi és közigazgatási központba evidens, így 
pedig jelentős funkcionális párhuzamosságok keletkeznek. További furcsaság az árvízvédelmi töltések 
adottságainak „nem kihasználása” Tarnaörs térségében. 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  Országos kerékpárút törzshálózat 

Jászszentandrás 
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4. ábra: JNSz Megye területrendezési terve, Közlekedési hálózat és létesítmények (részlet) 

Jászszentandrás településszerkezeti terve (5. ábra) a települési funkciók, térszerkezet és utcahálózat 
szempontjából fontos kiindulási dokumentum. A tervben jelenleg a település észak-déli tengelyében (3228 j. ök. 
út mentén és a Rákóczi úton) jelenik meg tervezett kerékpárút, a Rákóczi út – eltekintve a déli szakaszától – 

 
 
4.        5. ábra: Jászszentandrás településszerkezeti terve (részlet) 
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jelenleg is jól kerékprozható széles és kisforgalmú utca. A szerkezeti tervben (a megyei területrendezési tervvel 
összhangban) megjelenik az M8 gyorsforgalmi út települést keletről kerülő szakasza. A szerkezeti terv 
településfejlesztési tartalma – mely nem sokban különbözik a jelenlegi térszerkezettől – a kerékpárforgalmi 
hálózati tervre nem hat ki.  
 
 

3.2 Vizsgált terület bemutatása 
 
A tágabb térség település-szerkezetéről (települések lélekszáma) a 6. ábra ad képet, ami meghatározó a 
településközi közlekedési igények, a létrejövő közlekedési áramlatok struktúrája tekintetében.  
 

 
 
    6. ábra: Jászszentandrás tágabb térségének településszerkezete (lélekszám) 

 
A település Jász-Nagykun-Szolnok megye északi peremén, a Jászság északkeleti határán elhelyezkedő 
mezőgazdasági jellegű község, amely 206 ha belterülettel, 4227 ha külterülettel rendelkezik. Jászszentandrás 
lakóinak száma 2488 fő, amelyből 18 év alatti 328 fő, 17-59 közötti 1381 fő, 60 év feletti 779 fő. A lakosság aktív 
dolgozóinak egy része ingázóként a környék nagyobb településein (például Jászberény, Jászapáti, Heves) dolgozik. 
 
1962-ben termálvizet találtak 600 méter 
mélyen és strandfürdőt létesítettek, mely 
azóta a húszezer négyzetméteres 
parkjával a település fő turisztikai 
vonzereje. A 90-es évektől megnőtt a 
vállalkozók, vállalkozások száma; jelenleg 
33 kereskedelmi, 10 vendéglátóipari, 
71 szolgáltatást végző, 13 ipari 
tevékenységet 
folytató, 14 mezőgazdasági vállalkozás 
és 6 egyéb vállalkozás működik a 
községben, továbbá 63 mezőgazdasági őstermelő rendelkezik igazolvánnyal. Ez össszesen: 210 vállalkozás. 
Jelenleg a növénytermesztés a fő mezőgazdasági tevékenysége a településnek, jelentős a gabonaféléken kívül a 

Budapest 
Jászberény 

Heves 

Eger 

Gyöngyös 

Jászszentandrás 

Jászapáti 

7. ábra: Az Andrástermál fürdő  
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dinnye-, kukorica-, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés. Ezenkívül külterület jelentős részén erdőgazdálkodás 
folyik. Állattartás szempontjából a családi gazdálkodásban tenyésztett szarvasmarha, sertés és baromfi a jelentős. 
 
Nevezetességei: 

 Andrástermál fürdő 
 Neogótikus stílusban épült római katolikus 

templom  
 Jászsági tájház 
 Trianon-emlékmű  
 I. világháborús emlékmű  
 II. világháborús emlékmű 
 Arthur Troop emlékmű (Nemzetközi 

Rendőrszövetség – IPA – emlékparkja) 
 
A község infrastruktúrája fejlett, a 31-es számú főút 
jelenti a fő közlekedési irányt, illetve a 3228 j. ök. út, 
amely összeköti Jászszentandrást Jászapátival. 
Vasútvonal nem halad át a falun, legközelebbi 
vasútállomás 10 km-re (Jászapáti) és 11 km-re (Heves) 
van. A belső utcák  95%-a szilárd burkolatú, gyalogosközlekedésre 35,5 km hosszúságú járda szolgál. A belterület 
teljes területén  kiépített a villamosenergia, a telefonhálózat, a vezetékes víz és a vezetékes gáz. Kiépítésre került 
a szennyvízcsatorna hálózat és a kábeltelevízió széles sávú internethasználattal.  
 
A napi utazások jellemzőiről ad képet, miszerint például Jászapáti járásközpontba a Jászszentandrásról bejárók 
száma a 2011-es népszámlálás adatai szerint összesen 188 fő volt, ezen belül személygépkocsival 65-en, 
autóbusszal 120-an, kerékpárral hárman utaztak. Jászszentandrás prosperáló turisztikai potenciáljával 
magyarázható elsősorban, hogy Jászszentandrásra Jászapátiból bejárók száma sem kevés, a 2011-es felmérés 111 
utazást mutat. Ezen belül személygépkocsival 18-an, tömegközlekedéssel 81-en, kerékpárral 12-en utaztak. 
(Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH.) 
 
A település viszonylag tipikus alföldi, jászsági falu, éppen 100 méter magasságban fekszik. A település 
közigazgatási területét északról a megyehatár zárja, de ettől nem messze észak felé fizikai elzártságot is okoz a 
Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet. Ugyanitt, kelet-nyugati irányban halad a terület két fontosabb vízfolyása 
(névtelen csatorna és a Kárász-csatorna), melyek Tarnaörs térségében a Kis-Tarnába, majd a Tarnába ömlenek. A 
településtől dél felé az ún. Csátés-főcsatorna és elágazásai gyűjtik össze a felgyülemlő csapadékvizet.    
 
 

3.2.1 Forgalomvonzó létesítmények, forgalomalakító tényezők 

 
A kerékpáros utazási igények és forgalmi áramlatok becslését a nagyobb távú kapcsolatoktól a kisebb felé haladva 
vizsgáltuk. A „fejlesztendő” relációkban fontos megkülönböztetni a hosszú távú és a rövid-középtávú jellemzőket. 
Távlatban – a jó hálózati kiépítettséget alapul véve – érdemi méretű idényáramlatként kell számolni a Jászapáti – 
Jászszentandrás irányban, azonban a kiépítetlenség és a jelenlévő gépjármű forgalom miatt jelenleg ez az irány 
sem vonz jelentős számú kerékpárost, holott ez az útvonal biztosítja az eljutást a járásközpontba. A 3228 j. 
Jászapáti-Jászszentandrás összekötő út átlagos napi forgalma az OKA adatbázis alapján 2511 egységjármű/nap, 
ebből a nehézgépjárművek száma napi 182 db (455 egységjármű/nap). A kerékpárosok száma a számlálás alapján 
61 jármű/nap. A kerékpáros adatban szerepet játszik, hogy a számlálóhely a Jászapáti és a hozzá tartozó 
mezőgazdasági nagyüzem között helyezkedik el. A két település közötti tényleges napi kerékpározót csak mintegy 
30-40 utazásra becsüljük, de a Jászszentandráshoz közeli szakaszon ugyancsak megjelennek rövidebb tanyasi és 
mezőgazdasági relációjú mozgások, így a 60 j/nap érték a középső szakaszt leszámítva megalapozott lehet. A 
Heves város felé kapcsolatot biztosító 82133 j. bekötőút hasonló adatai: 1397 egységjármű/nap, ebből a 
nehézgépjárművek száma napi 93 db (183 egységjármű/nap). A kerékpárosok száma 95 jármű/nap. Ez esetben a 
számlálóállomás a belterületen helyezkedik el, ami miatt az adat a helyi kerékpározókat is tartalmazza. A két 
település közötti tényleges napi kerékpározók számát ez esetben is mintegy 30-40 utazásra becsüljük. 
 

8. ábra: Arthur Troop emlékmű 
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Fontos továbbá figyelembe venni – nagyobb időtávban, a szabadidős tevékenységek további térnyerésével 
számolva – a Jászszentandrásból kiinduló vagy azt érintő Tiszató, Eger, Gyöngyös (Mátra) irányú, illetve Kis-Tura, 
Tura és Zagyva vonalú turisztikai kerékpározás lehet számottevő. Ezek mindegyikéről elmondható, hogy jelenleg 
alig kimutatható a kerékpáros forgalom, azonban megfelelő kerékpáros infrastruktúra esetén érdemi használat 
alakulhat ki. 
 
A nagyból a kicsi felé haladva a következő áramlati réteg a járási központ térségéből kiinduló ingázók, 
szolgáltatásokat igénybe vevő közlekedők köre. Erre a kerékpáros áramlatra elvileg rendelkezésre állnak a 
népszámlálási adatok, azonban ezek korábbi alkalmazása során jelentős mennyiségű adathiba mutatkozott, 
emellett a közép- és hosszú távú forgalmak a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése miatt a jelenlegi 
mennyiségektől merőben el fognak térni. 
 
A néhány kilométeresnél nagyobb 
relációkban a kerékpározási gyakoriság – 
a klasszikus forgalom-távolság 
„ökölszabály” szerint – fordítottan 
arányos a távolsággal (15 km-nél 
nagyobb távolságokban a napi 
kerékpározás elhanyagolható), és – 
triviális összefüggés – egyenesen arányos 
a kibocsátó (fogadó) potenciál 
méretével. Jászszentandrás 
környezetében a bekerékpározás 
várható mértékét ezen összefüggés, 
illetve a térségi települések, 
településláncok lélekszám-adataiból 
becsülhetjük a legmegfelelőbben. A 
vizsgálati terület szempontjából a 
járásközpont relációnak és a közeli Heves 
város irányú kerékpáros kapcsolatnak 
van a legnagyobb jelentősége, azonban 
ezek a várható forgalmak szinte 
eltörpülnek a településen belüli 
kerékpáros áramlatokhoz képest. A térségben a települések közötti viszonylatokban a kerékpározás 
intenzitásának a becsülhető arányait mutatja a 9. ábra. 
 
A következő lépés a vizsgált terület közvetlen környezetének, illetve belső kerékpáros kapcsolatainak, becsült 
távlati igényintenzitásának közelítése (10. ábra). Ez esetben is van jelentősége a távolságnak, azonban ugyancsak 
fontos a munkahelyek, intézmények (pl. a körzetbeosztás szerinti iskolák), szolgáltatóegységek, kerekedelmi 
létesítmények, mezőgazdasági művelésű földek, kiskertek elhelyezkedése, térbeli szerkezete. A „jó” kerékpáros 
hálózatot (infrastruktúrát) feltételező jövőbeni áramlatok képét a forgalomkeltő potenciálok figyelembevételével 
becsültük meg.  
 
A településközponton kívül a legjelentősebb várható kerékpáros forgalom A Rákóczi utca déli harmada és a 
Mártírok út középső fele között várható, ugyanis ez a tengely a község közigazgatási, szolgáltatási és kulturális 
tengelye. Jelentősebb hivatásforgalmi jellegű („közlekedési célú”) kerékpáros forgalom becsülhető a település déli 
és keleti kivezetőszakaszain, valamint még érdemi forgalom a község gyűjtőúthálózatán. A lakott területen 
érvényes a „központi terület mindent visz” jellegű forgalmi térszerkezet. A Jászszentandráshoz tartozó külső 
településrészeket (tanyaláncokat) bekapcsoló kiépített utakról is érdemi kerékpáros forgalom figyelembevétele 
indokolt.  
 
 
 
 
 

 
 
9. ábra: Települések méretének és elhelyezkedésének hatása a távlatban 
becsülhető helyközi kerékpározási igényre 
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10. ábra: A vizsgált terület környezetének, belső kerékpáros kapcsolatainak becsült távlati igényintenzitása 

 
A kiinduló forgalom módválasztását illetően a KSH Jászszentandrás településre vonatkozó adatai alapján 
többségben a kerékpárt használók vannak (ebbe az adategyüttesbe ez esetben beletartoznak a településen belüli 
utazások is). Ezután kb. egyenlő arányban következnek a gyalogosan, a személygépjárművel közlekedők, és a 
tömegközlekedést használók (autóbusz) (11. ábra). Mindez a jelentősebb munkahelygeneráló térségi központok 
(Jászapáti, Heves, Jászberény) viszonylag nagyobb távolságával és a kis településmérettel van összefüggésben. A 
kerékpárt használó munkavállalók jellemzően jászszentandrási, helyi munkaviszonnyal rendelkeznek, helyben 
tanulnak vagy nyugdíjasok. A vizsgált területen a kerékpárhasználat aránya mintegy 30-40% körüli, a gyaloglás - 
személygépjármű használat - tömegközlekedés aránya 20-20-20 % körül lehet.  
 

 
 

11. ábra: Kiinduló forgalom módválasztása (forrás: Trenecon Kft. – a KSH 2011-es háztartásfelvétel napi ingázásra 
vonatkozó adataiból) 

Jászapáti 
felé 

 

Heves felé 
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A napi rendszeres kerékpáros közlekedést indukáló települési munkahelyek, intézmények, bevásárlóhelyek 
mellett figyelembe kell venni Jászszentandrás üdülőforgalmi szolgáltatását is. A vizsgálati terület 
forgalomgeneráló létesítményeit a 12. ábra mutatja be.  
 

 
 

12.ábra: A vizsgált terület speciális forgalomgeneráló objektumai 
 

3.2.2 A kerékpáros közlekedés szerepe 

 
Az ÚT 2-1.203 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése műszaki előírás 20.3.1. Közlekedés célú forgalomnagyság 
becslése c. pontja szerint „közlekedés célú kerékpáros forgalom nagyságának meghatározásához jelenleg nem áll 
rendelkezésre egzakt módszer”. A kerékpáros forgalom a hálózati terv időhorizontjában (közép- és hosszú táv) a 
tervezett beruházások hatására nagyságát és térbeliségét tekintve is jelentősen változik. A meglévő kerékpáros 
forgalom abban az esetben lehetne a távlati forgalom kiinduló modellje, ha a távlati forgalom erre épülő 
becslésére rendelkezésre állna valamilyen elfogadott módszer. Ennek hiányában a meglévő kerékpáros forgalom 
részletes felvétele indokolatlan. A meglévő hálózat jelenlegi forgalmi értékeit – ahol a forgalom mértéke 
indokolttá teszi annak nagyságrendi becslését – az analitikus viszonyítási lehetőségek alapján becsült forgalmi 
arányokra és a részben meglévő adatokra alapoztuk. A vizsgált területen a kerékpáros forgalomra saját 
forgalomfelvételből és a Magyar Közút által karbantartott OKA adattárából nyertünk adatot.  
 
A 3228 j. Jászapáti-Jászszentandrás összekötő út átlagos napi forgalma az OKA adatbázis alapján 2511 
egységjármű/nap, ebből a nehézgépjárművek száma napi 182 db (455 egységjármű/nap). A kerékpárosok száma 
a számlálás alapján 61 jármű/nap. A kerékpáros adatban szerepet játszik, hogy a számlálóhely a Jászapáti és a 
hozzá tartozó mezőgazdasági nagyüzem között helyezkedik el. A két település közötti tényleges napi kerékpározót 
csak mintegy 30-40 utazásra becsüljük, de a Jászszentandráshoz közeli szakaszon ugyancsak megjelennek 
rövidebb tanyasi és mezőgazdasági relációjú mozgások, így a 60 jármű/nap érték a középső szakaszt leszámítva 
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megalapozott lehet. A 3228 j. út településen belüli végső szakaszán már mintegy kétszeres kerékpáros forgalom 
becsülhető. A Heves város felé kapcsolatot biztosító 82133 j. bekötőút hasonló adatai: 1397 egységjármű/nap, 
ebből a nehézgépjárművek száma napi 93 db (183 egységjármű/nap). A kerékpárosok száma 95 jármű/nap. Ez 
esetben a számlálóállomás a belterületen helyezkedik el, ami miatt az adat a helyi kerékpározókat is tartalmazza. 
A két település közötti tényleges napi kerékpározók számát ez esetben is mintegy 30-40 utazásra becsüljük. A 
kiegészítő forgalomfelvlt a Mártírok út 8. számnál végeztük el, ahol jelenleg a kerékpáros forgalom (a helyi 
nagybolt, kemping, iskola, stb. miatt) 1800 kerékpáros/nap, a személygépkocsi forgalom 1950 Ej/nap értékűnek 
mutatkozik. (A járművek 25%-a tehergépjármű, döntően kisteherautó.) A gyalogosok száma kétirányban 950 
fő/nap. 
 
Ami a kerékpározás szezonalitását illeti, ebből a szempontból a település és térségtípusok közötti különbség 
csekély. Magyarországon a legpontosabb adatfelvételek a főtelepülési Kiskörút számláló-berendezésének 
segítségével keletkeztek (13-15. ábrák), hazánkban eddig ez az egyetlen ilyen adatsor. A főtelepülési az utazási 
szokásoknál – bár a forgalom nagysága a középtelepülésétól nagyon eltér – a hétköznapi (napszaki) eloszlási 
arányokat nagyjából ugyanolyan tényezők alakítják (pl. munka/iskola/szolgáltatások kezdési/befejezési ideje, 
„közlekedő” foglalkoztatottak aránya, stb.), mint a kisebb településok esetében. Az eloszlási görbék a kerékpáros 
hálózat térbeliségére (megtervezésére) nincsenek hatással, mégis fontosak a kerékpározási szokásokról 
megkívánt átfogó helyzetkép megalkotása szempontjából.  
 

 
13. ábra: Állandó számlálóberendezés által regisztrált napi forgalomlefolyás 

(hétvége: kék; hétköznap: fekete) (forrás: BKK) 

 

 
14. ábra: Állandó számlálóberendezés által regisztrált heti forgalomlefolyás 

(hét napjai 1-7-ig; 2011 - kék, 2012 - piros, 2013 - zöld) (forrás: BKK) 
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15. ábra: Állandó számlálóberendezés által regisztrált éves forgalomlefolyás 

(havi szezonalitás 1-12-ig) (forrás: BKK) 

 
A meglévő kerékpáros hálózati forgalom szerkezetét, ismert és becsült értékeit a 16. ábrán mutatjuk be. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 A kerékpáros közlekedés helyzete 

3.3.1 A beavatkozási terület kerékpározhatósága 

 
A vizsgált övezet közúti forgalmára jellemző adatokat az előző fejezetben mutattuk be. A közúti forgalom adataiból 
és az úthálózat adottságaiból a következők állapíthatók meg:  
 

- A település utcáinak döntő része nyugodt, jól kerékpározható kisforgalmú utca.  
- A belterületi úthálózatból még a gyűjtőutak nagyobb része is – jelentősebb változtatás nélkül – alkalmas 

a kerékpráozásra. 

16. ábra: A meglévő hálózat jelenlegi kerékpáros forgalma (az ábra a 
csekély volumenű áramlatokat nem tartalmazza) 
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- A Mártírok út és a Rákóczi út adják a legforgalmasabb úttengelyeket, ezek egy részén célszerű mérlegelni 
a kerékpáros infrastruktúra magasabb szintű kialakítását.  

- A település fő külső kapcsolata a Jászapáti járási központhoz vezető 3228 jelü összekötő út, amelynek 

települési kivezető szakaszán a nagy forgalom miatt indokolt az elválasztott kerékpáros közlekedés 

kialakítása,  

- A 3228 jelü összekötő út külterületi részen főleg a nagy sebesség miatt fontos az önálló kerékpárút 

megépítése.  

- A másik fontos településközi kapcsolat, a 32133 j. bekötőút Heves város felé indul el. A kerékpározás 

szempontjából hátrányos a nem direkt vonalvezetés. A nagy sebességből itt is balesetveszély adódik.  

- Közlekedésbiztonsági szempontból még a 3228 jelü összekötő út és a 32133 j. bekötőút csomópontja (a 

település hálózati középpontja) jelent konfliktusos (forgalmas és balesetveszélyes) helszínt, ahol a 

sebességek csillapítása célszerű (pl. körforgalom elhelyezésével).  

A vizsgált terület utcáinak és csomópontjainak közlekedésbiztonsági helyzetét jellemző baleseti adatokat a 17. sz. 
tematikus ábrán feltüntetve mutatjuk be.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ábra: 2011-2013. évi személyi sérüléses baleseti adatok (minden járműkategóriára)  

 
A 2011-2013. évi1 személyi sérüléses baleseti statisztikai adatok alapján természetes sűrűsödési zóna a 
településközpont térsége, ezen belül is leginkább a 3228 jelü összekötő út és a 32133 j. bekötőút csomópontja. E 
négyágú, konfliktusos csomópontot a jelen terv készítésével párhuzamosan körforgalmú kialakítással tervezik át. 
Halálos balesetek a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem történtek. 
A vizsgált területre kiterjedően a helyi és országos utak vonatkozásában együtt nyilvántartott kerékpáros baleseti 
adatokat tartalmazza az I. függelék 1. táblázata (a baleset természetével és típusával).  
 
                                                           
1 Ezen évekre rendelkezünk térképi állománnyal. A 2001. után 2016-ig bekövetkező kerékpáros baleseteket az I. függelék 1. 
táblázata mutatja be. 

 
 

 

 



17 

Ezeket megvizsgálva megállapítható, hogy rendszeres kerékpáros baleseteket előidéző hálózati szakasz, illetve 
lokális helyszín nincsen. A településrészben bekövetkezett kerékpáros baleseteket tekintve arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a nagyobb forgalmú utcákban indokolt a kerékpáros forgalom különválasztása, ill. a kerékpárosok 
útfelületének figyelemfelhívást célzó jelölése. A nehézgépjármű forgalom aránya az országos közúthálózati 
szakaszokon érdemi, de ott sem jelentős. A többi települési szakaszon az alacsony arány a jellemző.  
 
A vizsgált területen a KRESZ szerinti sebességhatárok érvényesek, jelzőtáblás sebességkorlátozás nincsen. A 
gépkocsik jellemző sebessége a települési szakaszok fő- és gyűjtőútjain a megengedett sebességnek megfelelő, a 
lakóutcákban alacsonyabb sebesség jellemző. Korlátozott sebességű, ill. csillapított forgalmú zónák a tervezési 
területen nincsenek. Gyorshajtás a főutak külterületi szakaszán fordul elő. Kerékpárosokra vonatkozó behajtási és 
kanyarodási tilalmak a vizsgálati területen nincsenek.  
 
A kerékpártárolás és kerékpárparkolás lehetősége helyenként hiányos, a kerékpártárolók mennyisége és 
minősége nem megfelelő. A közösségi közlekedési állomásokon (autóbusz) kerékpártárolásra alkalmas eszközök 
nem felhasználóbarát típusba sorolhatók, védett fedett létesítmények nincsenek. A szabadidős célú kerékpáros 
útvonalakra a területen nem esik kerékpáros pihenőhely. Kerékpáros tájékoztató jelzések a területen nincsenek 
(de általános tájékoztató táblák vannak, ami elegendő).  
 
A beavatkozási terület kerékpározhatóságának sajátosságait foglalja össze a 18. ábra. 
 

 
 

18. ábra: A meglévő hálózat mért közúti forgalma és kerékpáros problématérképe (kékkel az összes forgalom ismert adatai)
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3.3.2 Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 

 
Az „e-UT 03.04.11:2010. április, Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás 3.1.2. 
pontja szerint: „Kerékpárforgalmi létesítmény a közlekedési infrastruktúra minden olyan eleme, amelynek 
használata a kerékpárosok számára nem tilos.” A vizsgált terület meglévő kerékpárforgalmi létesítményeit a 
hyelyszíni szemle és 
egyeztetések információira 
alapozva, valamint a KENYI 
adatbázisból (19. ábra, nagyobb 
térség megjelenítésével a 20. 
ábrája) mértük fel. A lényeget 
telintve megállapítható, hogy a 
településen direkt kerékpáros 
szolgáltatásként kialakított 
vonalas létesítmény (kijelölkés) 
nincsen, azonban a település 
minden utcája jól használható a 
kerékprározás számára.  A 
merretekerjek.hu adatbázisa 
ugyancsak nem tartalmaz a 
vizsgált területen kiépített 
kerékpáros létesítményt 
(függelék 27. ábrája). 
 

 

 
 

20. ábra: A KENYI adatbázis térképi ábrája a vizsgált terület tágabb környezetéről (zöld vonal: kiépített kerékpárút; sárga vonal: 
potenciális kerékpárút árvízvédelmi töltésen) 
 

A tágabb térség meglévő kerékpáros létesítményei, árvízvédelmi töltései és a településláncok elhelyezkedése 
alapján felmerül a kérdés, hogy Jászszentandrtás térségébe beleeshet-e jelentősebb léptékű kerékpáros hálózati 
kapcsolat. Az OTrT törzshálózat része és egyúttal napirenden lévő fejlesztés a Tisza-tavat bekapcsoló Eger - 

Jászszentandrás 

19. ábra: A KENYI adatbázis térképi ábrája a vizsgált területről (zöld vonal: kiépített 
kerékpárút; sárga vonal: potenciális kerékpárút árvízvédelmi töltésen; barna: kiépített 
közút Jászszentandrás térségében) 

 

Jászszentandrás 
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Mezőkö - Poroszló - Debrecen kerékpáros projekt, ami azonban éppen inkább elkerüli a közvetlen térséhget. 
Érdekes tény, hogy a Zagyva szinte adottságként teszi lehetővé a Szolnok - Jászberény - Hatvan - Salgótarján vonal 
kerépározását és a Tarna menti elágazással a közeli Jászdózsa, Tarnaörs és Kál (Eger térsége) elérését. A Tarna és 
a Zagyva legközelebbi szakaszai jó lehetőséget kínálnak a Heves - Jászszentandrás - Jászberény kapcsolat 
kialakításához. Mindemellett azért elérés szempontjából Jászszentandrás fő prioritása Jászapáti, így leghamarabb 
egy Heves - Jászszentandrás - Jászapáti vonal elkészítése becsülhető meg előre. Az válik fő kérdéssé, hogy ez a 
rövid vonal beleilleszkedik-e valamilyen nagyobb tengelybe? Ha számolunk a Tisza-tó fővárossal való 
összekötésére, és a településláncok fő tengelyeit vizsgáljuk, ltáhatjuk, miszerint e kapcsolat a Heves, Jászapáti, 
Jászberény, Nagykáta, Gyömrő településlánc vonalában (a helyi hivatásforgalmi kerékpáros vonalak 
beintegrálásával) képzelhető el leginkább (21. ábra).    
 

 
 

21. ábra: A településpotenciálok és a lehetséges fő kerékpáros kapcsolatok a vizsgált terület tágabb környezetében (piros: EuroVelo 
vonal; lila: településláncok főirányai fontos összekötési igényeknél; kék: árvízvédelmi adottság miatt logikus nyomvonal; barna: egyéb 
OTrT törzshálózati kapcsolat; narancs: egyéb fontos kapcsolat) 
 

Ami a község jelenlegi belső úthálózatát illeti, a helyi utcák jellemzően burkoltak és jó állapotban vannak. Azokon 
a burkolat szélessége a forgalmi adottságoknak megfelel, a kerékpározás lehetősége többnyire biztosított. Ez alól 
kivételt képez a Mártírok út, ahol az útpálya 
szélessége 6,0 méter, a forgalom pedig jelentős. A 
település tervei között szerepel a Mártírok út keleti 
részén a kerékpáros infrastruktúra javítása. Az út 
legforgalmasabb szakaszán (Mártírok u. 8. számnál 
felmérve)  a páratlan oldalról kezdve a kerítés és a 
járda között 0,7 méteres, a 0,9 méteres járda és az 
útpálya között 0,9 m széles zöldterület van, az 
útburkolat 6 méter széles, a páros oldalon 5 méteres 
burkolt parkoló, ezt követően változó szélességű 
zöldterület és járda található.   
 
 
 
 
 

Budapest 
Jászberény 

Heves 

Eger 

Gyöngyös 

Jászszentandrás 

Jászapáti 

22. ábra: Mártírok út 
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     23. a-b. ábra:  Mártírok út termálfürdő környéki szakasza 

 
 
A Mártírok út kialakítása a Széchenyi utcáig változatlan (24.a. ábra). Inenn a településhatár felé továbbhaladva a 
burkolat keskenyebb és a forgalom is csökken. Itt (a Mártírok út 23-nál felmérve) a keresztmetszeti adottságok a 
következők: a páratlan oldalról kezdve a a járda 1,5 méteres, a járda és az útpálya között 4,1 m széles zöldterület 
van, az útburkolat 4 méter széles, a páros oldalon 4 méteres zöldterület (benne padka) található. Ezeken a 
szakaszokon az önálló kerékpáros létesítmény elhelyezhető (elsősorban osztatlan gyalog- és kerékpárút javasolt, 
a páratlan oldalon a kerítés mellett közvetlenül).  
 

 
A Mártírok út további nyugati (a Gárdonyi utcától) 
kisforgalmú szakasza jelen kialakítás mellett is jól 
kerékpározható (24.b. ábra). A Mártírok útból a 
településhatáron ágazik ki a Felsőtanya út, amely helyi 
külterületi – hosszú szakaszon burkolt kiépítésű – út, 
számos tanya jellegű, de modern lakóházat tár fel (itt, 
Szentandráskerten a falusi turizmus is jelen van), 
valamint bekapcsolja a térség jelentős üzemét, a 
Vágóhidat. A 2,4 km hosszú burkolt út végpontjában 
(Felsőtanya rész) mezőgazdasági üzem van. Ez ebből 
továbbvezető nyugati irányú közlekedési folyosó 
(jelenleg nagyobbrészt földúti kiépítéssel) később jól 
szolgálhatja a Tarnaörs (Tarna menti és Zagyva menti 
kerékpárút) elérését.   

24. a-b. ábra: A Mártírok út az általános iskolánál (jelentős fedett kerékpártárolóval a képen) és a Gárdonyi utca után 
 

 

25. ábra: Felsőtanya út a Vágóhíd üzemével 
 

 

25. ábra:  
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A település második legforgalmasabb útja – a 
Mártírok út után – a Rákóczi út. A 20 m szabályozási 
szélességű utca 6 méteres útpályája mellett mindkét 
oldalon jelentős szabad terület áll rendelkezésre (26. 
ábra). Az utcában a forgalom észak felé haladva 
rohamosan csökken, de annak szabályozási 
szélessége a Rózsa útnál, burkolata a Lehel utca után 
szűkül csak le 4 méteresre. Ennek ellenére itt nem 
javasoljuk elválasztott kerékpárút építését, hanem 
csak nyitott kerékpársáv, vagy kerékpáros nyom 
kialakítását, ugyanis ebben az irányban nincsen 
lényeges turisztikai célpont.    
 

 

A Rákóczi út déli „harmada” egyben a 3228 jelü 
összekötő út települési szakasza, ahol már 
jelentősebb a településközi forgalom aránya. A 6,5 
méteres útpálya mentén bőven elegendő hely áll 
rendelkezésre önálló kerékpáros létesítmény 
elhelyezésére. A kerékpározás jelenleg az országos 
közúton történik, azonban ez a lehetőség nem jár 
kellő biztonságérzettel. A 3228 jelü összekötő út 
külterületi szakaszán érdemi kerékpározás van 
(sokkal jelentősebb lenne megfelelő feltételek 
esetén), de a gépkocsiforgalom nagy sebessége miatt 
ez veszélyes.  

 
A településről Heves felé kapcsolatot teremtő 
32133 j. bekötőút keskenyebb, mint a 3228-as út, 
és a forgalom is lényegesen kisebb rajta, de egyéb 
jellemzők szempontjából ugyanolyan. A 
kerékpározás ezen az úton, a külterületi szakaszon 
is érdemi, ami a nagy sebességek miatt veszélyes.  
 
A település további belterületi utcái nagyon 
változatos képet mutatnak, azonban mindegyikre 
jellemző a kisebb forgalom, a nyugodt közlekedés 
és a jó kerékpározhatóság. A szabályozási szélesség 
a 10 métertől (Haladás u.) a 30 méterig (Posta út) 
terjedően igen változatos. A burkolat szélessége 
jellemzően 3,0 m és 4,5 m között változik, ennél 
csak a Mártírok út és a Rákóczi út forgalmas 
szakaszán nagyobb.   
  
 

3.3.3 Értékelés és problématérkép 
 

A beavatkozási terület kerékpározhatóságának sajátosságait foglalja össze a 3.3.1. fejezetben szereplő 18. ábra 
(problématérkép). A kerékpározást akadályozó fő tényezők, felsorolás jelleggel: 
 

1. Külön vezetett kerékpárút, vagy legalább kerékpározást segítő forgalomtechnikai kialakítás hiánya a nagy 
forgalmú Mártírok út keleti szakaszán. 

2. A nagyforgalmú Mártírok út - Rákóczi út csomópont rendezésének hiánya. 
3. A Jászapáti járási központba történő kerékpározás feltételei rosszak, a balesetveszély töredékére szorítja le a 

26. ábra: A Rákóczi út településközpontba eső szakasza 
 

 

27. ábra: A Rákóczi út déli szakasza 
 

 

28. ábra: A 30 m széles kiszabályozású Posta út   
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kerékpározási kedvet. 
4. Biztonságot nyújtó (vázhoz lakatolás, kamerás őrzés) kerékpártámaszok hiánya, főként az 

autóbuszmegállóknál és a közintézményeknél.  
5. A közeli és Jászapátinál is nagyobb Heves város irányában kerékpáros kapcsolat hiánya (a jó földúti 

adottságok ellenére).  
6. Kijelölt kerékpáros utcák hiánya (egyszerűbb forgalomtechnikai beavatkozások). 
7. A település kedvező adottságú, központi elhelyezkedésű turisztikai és rekreációs övezetében kerékpáros 

létesítmények hiánya (tárolók, pihenők, turisztikai jelzésrendszer), tájékoztatási rendszer hiánya (lásd a II. 
függeléket). 

8. A Jászberény, Szolnok felé lehetőséget adó, Tura és Hernád árvízvédelmi töltéseire építkező kerékpárúti 
kapcsolatrendszer kiépítésének hiánya (a jó földúti adottságok ellenére). 

9. Az Eger felé elképzelhető turisztikai és hivatásforgalmi vegyes funkciójú kerékpáros kapcsolat kiépítésének 
hiánya, a Füves Puszták természeti terület érintésével és turisztikai hasznosításával. 
 

3.4 Közbringa 
 
A településban a kerékpározásnak jelentős hagyománya van (saját kerékpárra épülő kerékpározás). A település 
intenzív használattal érintett területe – a kerékpár-deponálási pontok potenciális helyszíneinek tere – nem nagy 
kiterjedésű, összességében a saját használatú kerékpározás előnyei jelentősek (pl. kezdő- és végpont közötti teljes 
eszköz-rendelkezésre állás). A közbringa-rendszer működtetésére nincs számottevő igény, ill. amennyiben a 
turizmussal összefüggésben relevánssá válik, kis mérete miatt Jászszentandrás a szolgáltatás kiépítési 
folyamatában követő (nem kezdeményező) szerepet fog vállalni. 
 

3.5 Szervezeti-működési háttér 
 
Az Önkormányzat a településfejlesztések és az akcióterületi tervek megvalósításának alapvető letéteményese. A 
pályázati forrásból megvalósuló programokra az egyes OP-k Irányító Hatósága az Önkormányzattal köt 
megállapodást a támogatás akcióterületi tervben jelölt céljainak szabályszerű felhasználására. Feladata a 
fejlesztések aktív és passzív résztvevőinek (megvalósításban résztvevők, ill. a megvalósítás „haszonélvezői” a 
lakosság és a gazdasági/társadalmi szereplők) integrálása. Jászszentandrás Település Önkormányzata alá tartozik 
a Polgármesteri Hivatal, mely alaptevékenységeként ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 
a tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatok ellátásáról. Illetékessége Jászszentandrás település 
közigazgatási területe.  
 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, akit pályázati kiírás után a polgármester nevez ki határozatlan időre. 
Gazdálkodásának besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Polgármesteri Hivatal belső 
szervezetének dolgozói az operatív feladatokat közösen, vagy a feladatokat szétosztva önállóan oldják meg. 
 
A külső szervezeteket a hatóságok, a szakértők, a civil szféra szereplői, a piaci szereplők és az intézmények jelentik, 
akik a megvalósítás aktív résztvevőinek egyik csoportját alkotják. A civil szervezetek között a kerékpározás ügyét 
segítő egyesület Jászszentandráson nincsen.  
 

3.6 A fejlesztési terület kijelölése 
 
Hosszabb távon a teljes vizsgálati terület érintett a kerékpározást segítő fejlesztések összességében, azonban első 
ütemben a Mártírok út forgalmas szakasza, ezt követően a Jászapáti irányú településközi kapcsolat iránya 
jelölhető ki kerékpáros fejlesztési területnek. A két területsáv önmagában is komplex egységet képez abból a 
szempontból, hogy forgalmat kibocsátó és fogadó területeket is tartalmaz, így pl. lakóterületeket és szolgáltató, 
turisztikai, ill. munkahelyi potenciálokat is összeköt.  
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4 A fejlesztési lehetőségek felmérése 

4.1 Illeszkedés a fejlesztési dokumentumokhoz 
 
A 3.1. fejezetben vizsgáltuk meg a meglévő stratégiai dokumentumok kapcsolódó tartalmát. A vizsgált területre 
készített munkaanyagok a lehetséges kerékpárforgalmi fejlesztéseket általában nem tartják prioritásnak, 
ugyanakkor a jelenlegi településvezetés már rövidtávon is elkötelezett a kerékpáros közlekedés támogatásában, 
az azt segítő infrastruktúra fejlesztésében. A jelen vizsgálat fókuszába állított kerékpáros kapcsolatok konkrét 
elképzelésként a stratégiai dokumentumokban még nem szerepelnek. Az itt prioritásként bemutatott kerékpárúti 
fejlesztések nem lesznek részei az EuroVelo, vagy országos törzshálózatnak, de a megyei területrendezési tervben 
előirányzott észak-déli vonalnak részben igen. Jászszentandrás kerékpáros hálózatán belül pedig fontos 
főirányokként fognak funkcionálni.  
 

4.2 A vizsgált terület lehetőségei, kötöttségei 
 
Jászszentandrás közigazgatási területét keleten keresztezi az M8 autóút hosszabb távon tervezett* megvalósítása, 
amely azonban a kerékpárutak fejlesztését lényegében nem befolyásolja (gyalogos-kerékpáros átvezetés kiépítése 
szükséges majd). A gyorsforgalmi út a 31. sz. főutat jelentősen tehermentesíteni fogja, azonban ennek sincs 
kihatása a kerékpáros hálózat alakítására. A településre irányuló forgalom változása nem várható. 
 
A vizsgált területen jelentős településfejlesztési elképzelések nincsenek napirenden, de a közlekedési hálózat 
tervezése során a továbbiakban megjelenő forgalomkeltő potenciálokat is figyelembe kell venni.  
 
A település térségében a potenciális fejlesztésekhez tartozik az északi irányban elterülő Füves Puszták természeti 
terület turisztikai célú hasznosítása, de leginkább a termálfürdő szolgáltatásához kapcsolódóan a falusi turizmus 
fejlesztése. A strand mellett üzemelő kemping és a település számos vendégháza már jelenleg is intenzíven 
kihasznált, a nyugat-európai vendégek a környék nevezetességeit és természetes szépséget nyújtó tájait 
kerékpárra ülve is előszeretettel barangolják be.  
 

4.3 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési lehetőségei, kötöttségei 
 
A Szolnok - Eger turisztikai kerékpáros kapcsolat a Zagyva - Tarna vonalon valószínű, de a Tisza-tó - Budapest vonal 
már Jászszentandrás bekapcsolását is jelentheti, ami lényegesen megnövelheti a kerékpárosok számát és a 
kerékpáros fejlesztések fejlődésének esélyét. A jelenlegi kerékpárúti kiépítettségi viszonyokból, a stratégiai 
dokumentumok tartalmából, az árvízvédelmi töltések adta lehetőségekből és a települési láncok szerkezetéből 
adódó következtetéseket a 3.3.2 fejezetben tárgyaltuk.  
 
A település külső földútkapcsolatai és belső hálózatának jelenleg is jól kerékpározható utcái jó alapot jelentenek 
a kerékpáros infrastruktúra további fejlesztéséhez.  
 
A kerékpártárolást korszerű (magas, így biztonságos és „lehajolásmentes”) kerékpártámaszokkal lehet 
népszerűbbé tenni. Legalább kamerás őrzés, illetve lehetőleg fedett tárolóhelyek célszerűek, elsősorban az 
autóbuszmegállók környezetében.   
 
A kerékpáros útirányjelző táblarendszer elsősorban a turisztikai céllal utazók számára lenne hasznos. Fontos 
jelölendő célpontok a település turisztikai látnivalói, emellett a pihenőhelyek, az illemhelyek, illetve az étkezési, 
szállás- és bevásárlási lehetőségek. 

 

                                                           
* A beruházás az OTrT-ben szerepel, azonban a kormány középtávú fejlesztési programjában nem. 
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4.4 Kerékpáros adatgyűjtés 
 

A kerékpáros áramlatok forgalmának tendenciáját a kiépülő kerékpárutak esetén az országos közútkezelő állandó 
forgalomfelvétele nem fogja tükrözni. Célszerű lehet a legnagyobb kerékpáros áramlatot felmutató kerékpárutak 
valamelyikén automatikus számláló berendezés telepítése. A kerékpáros áramlatok térszerkezetének felmérését 
időszakosan, egy-egy konkrét kerékpárút (vagy vegyes) fejlesztés megtervezése előtt célszerű időzíteni. 

5 A tervezett fejlesztések bemutatása 

5.1 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztései 
 
A vizsgált terület hosszú távon javasolt kerékpáros hálózati beavatkozásait az alábbi szöveges felsorolásban és a 
29. és 30. ábrán foglaltuk össze. 
 
1. Külön vezetett kerékpárút, vagy legalább (első ütemben) kerékpározást segítő forgalomtechnikai kialakítás a 

nagy forgalmú Mártírok út keleti szakaszán, a Rákóczi út és a Gárdonyi u. között. 
2. A nagyforgalmú Mártírok út - Rákóczi út csomópont rendezése, például körforgalmú csomópont 

megépítésével. 
3. Jászapáti járási központba a kerékpározás feltételeinek fokozatos javítása, a települési szakaszokon gyalog- 

és kerékpárút, a külterületi szakaszon kerékpárút megvalósításával. 
4. Biztonságot nyújtó (vázhoz lakatolást, kamerás őrzést biztosító) kerékpártámaszok kiépítése az 

autóbuszmegállóknál és a közintézményeknél (lásd a II. függeléket).  
5. Heves város irányában kerékpáros kapcsolat kiépítése földút átalakításával (vegyes forgalmú mezőgazdasági 

út).  
6. Kerékpáros főhálózat fokozatos kijelölése forgalomtechnikai eszközökkel, elsőként kerékpáros nyom a 

Rákóczi úton, majd a Rózsa, a Gárdonyi úton, a Mártírok út kisebb forgalmú települési szakaszán, a 
Felsőtanyai út, valamint az Aba-Novák út kiépített szakaszán. A javasolt hálózatot bemutató ábrán a Járási 
Iskola utat, a Kertész utat, a Petőfi utat, valamint a Rózsa út fennmaradt részét – világoskék szaggatott 
vonallal – kerékpározásra javasolt útként jelöltük, azonban ezeknél építési vagy forgalomtechnikai 
beavatkozásra lényegében nincsen szükség.  

7. A település kedvező adottságú, központi elhelyezkedésű turisztikai és rekreációs övezetében kerékpáros 
létesítmények (tárolók, pihenők, turisztikai jelzésrendszer), tájékoztatási rendszer kialakítása. 

8. A nyugati kerékpáros kapcsolat fejlesztése: Jászberény, Szolnok felé lehetőséget adó, Tura és Hernád 
árvízvédelmi töltéseire építkező kerékpárúti kapcsolatrendszer kiépítése (vegyes forgalmú mezőgazdasági út 
Tarnaörsig). 

9. Boconád (a Tura felső szakasza, Eger térsége) felé turisztikai és hivatásforgalmi vegyes funkciójú kerékpáros 
kapcsolat kiépítése a Füves Puszták természeti terület érintésével és turisztikai hasznosításával. 

 
A kellő eredmény eléréséhez az 1-9. intézkedések során az 5.5 fejezetben taglalt „kísérő intézkedések” 
(népszerűsítés, tájékoztatás, egyéb kerékpáros infrastruktúra) a klasszikus hálózatfejlesztési típusú beruházások 
állandó részei/velejárói kell hogy legyenek. 

 

5.2 Közbringa 
 
A közbringa-rendszer időszerűségének, indokoltságának kérdéseit a 3.4 fejezetben tárgyaltuk, az nem része a 
projektnek.  

 

5.3 Szervezeti-működési háttér 
 
A szervezeti-működési rendszer kérdéseit a 3.5 fejezetben tárgyaltuk.  
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29. ábra: Javasolt települési kerékpárforgalmi hálózat  
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  Árvízvédelmi töltés 
   

  Meglévő kerékpárút 
 

  Potenciális kerékpárút   
nyom 
 
 
 
 

   

30. ábra: Potenciális településközi kerékpáros kapcsolatok  
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5.4 Kerékpáros adatgyűjtés 
 
A kerékpáros adatgyűjtés kérdéseit a 4.4 fejezetben tárgyaltuk.  
 

5.5 Kísérő intézkedések 
 

A település az oktatási, szemléletformálási intézkedéseket (kampányok, rendezvények, kiadványok, közösségi 
média használata stb.) a civil szervezetekkel együttműködve kívánja továbbfolytatni. A népszerűsítő program a TOP 
keretében megvalósuló kerékpáros beruházások esetében külön rendezvények (nyitó-/zárórendezvény, 
alapkőletétel, átadás) megszervezését, és tájékoztató anyagok (médiának, honlapra és hirdetőpontokra 
elhelyezendő tetszetős, figyelemfelkeltő tájékoztató anyag) elkészítését jelenti, az előkészítési és a kivitelezési 
szakaszban egyaránt.  
 
A hálózati típusú fejlesztések és a kísérő intézkedések határesete az egyéb kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, 
így pl. a biztonságos (célzottan őrzött, de legalább az elhelyezkedés jellegéből adódóan „kvázi őrzött” és/vagy 
bekamerázott) és konfortos tárolás („lehajolásmentes” magasabb kerékpártámaszok, esetenként fedett 
tárolóhelyek) megoldása a fő forgalomvonzó létesítményeknél, különösen a vasútállomásnál és az autóbusz 
pályaudvaron, a tájékoztató rendszerek kialakítása, a kerékpáros pihenőhelyek elkészítése, továbbá a 
kerékpározást veszélyessé/kényelmetlenné tevő apró burkolati, űrszelvényi és forgalomtechnikai hiányosságok 
célzott javítása. Ezeket az intézkedéseket részben a hálózati típusú beruházásokba integráltan, részben külön 
tematikus projektként indokolt a fejlesztési program részévé tenni.  
 
Az útirányjelző táblarendszer elsősorban a turisztikai céllal utazók számára lenne fontos, amit a SacraVelo 
kerékpárút fejlesztése esetén lenne célszerű megtervezni és megvalósítani. Fontos jelölendő célpontok a település 
turisztikai látnivalói, emellett a pihenőhelyek, illemhelyek, étkezési, szállás, bevásárlási lehetőségek, 
kerékpárszervizek elérhetőségének jelzése. 

 
A vizsgált terület javasolt kerékpáros hálózatát a 29. és 30. ábrán foglaltuk össze. 
 

6 Megvalósítás 

6.1 Ütemezés, több fázisú intézkedési terv 
 
Az alábbi táblázat az 5.1 fejezetben bemutatott (1-9.) beruházási elemek felsorolását, és azok (szakértők által 
javasolt indikatív) időbeni ütemezését tartalmazza. Az ajánlás értékű ütemezési elképzelés megadása a 
módszertani útmutató alapján szükséges, azonban a fejlesztésekben illetékes Önkormányzatnak ebben a 
kérdésben nem kell hosszútávra kiható döntést hozni. Ennek megfelelően az ütemezési elképzelés tekintetében 
külön ki is hangsúlyozzuk, miszerint az nem képezi a település hivatalos álláspontját. A tapasztalatok alapján a 
napirendre vehető fejlesztésekről a mindenkori lakossági igények, a hálózati helyzet (legégetőbb folytonossági 
hiányok), a rendelkezésre álló saját és pályázati források, a kiírási feltételek függvényében, általában esetenként 
szükséges döntést hozni. 
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Fejlesztés Indokoltág 
(1-„alig” 5-„nagyon” között) Időtáv 

Sorszám Rövid név Hálózathiány Igényintenzitás Biztonság Átlag 

1. 
 Kerékpározást segítő fejlesztés 
Mártírok út keleti szakaszán  

4 5 5 4,7 rövidtáv 

2. 
Mártírok út - Rákóczi út 
csomópont rendezése 

3 5 5 4,3 rövidtáv 

3. 
Kerékpárúti kapcsolat Jászapáti 
járási központba  

4 3 5 4,0 középtáv 

4. 
Kerékpártámaszok kiépítése az 
autóbuszmegállóknál és a 
közintézményeknél 

3 5 3 3,7 középtáv 

5. 
Kerékpárúti kapcsolat Heves város 
felé 

3 3 5 3,7 középtáv 

6. 
Kerékpáros főhálózat fokozatos 
kijelölése forgalomtechnikai 
eszközökkel  

4 3 4 3,7 középtáv 

7. 
Turisztikai kerékpáros 
létesítmények (tárolók, pihenők), 
tájékoztatási rendszer kialakítása 

3 5 2 3,3 hosszútáv 

8. 

Tura és Hernád árvízvédelmi 
töltései kerékpárúti 
kapcsolatrendszeréhez kerékpárút 
kiépítése 

3 2 3 2,7 hosszútáv 

9. 
Boconád (a Tura felső szakasza, 
Eger térsége) felé kerékpáros 
kapcsolat kiépítése  

3 2 2 2,3 hosszútáv 

 

  Táblázat: A vizsgált beruházási elemek felsorolása és javasolt ütemezése 
 
 

6.2 Források 
 
A fejlesztések jelenlegi legkézenfekvőbb forrása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-
3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati kiírás, azonban a magánerő esetleges bevonása 
céljából mindenképpen indokolt számba venni az új kerékpáros hálózati elemek potenciális helyi 
kedvezményezettjei között a nagyobb üzemeket. A TOP támogatási konstrukciója 100%-os, vagy – speciális 
költséghatárok túllépése esetén – közel 100%-os támogatási intenzitást biztosít, így a település saját 
költségvetését egy-egy TOP beruházás csak csekély mértékben terhelné meg. Egyes speciális (inkább előkészítési 
és szervezési terhet jelentő), kis költségű fejlesztéseket (pl. adminisztratív forgalomcsillapítási intézkedés, kisebb 
átalakítás) célszerű a bonyolult és humán-erőforrásigényes OP-s pályázati rendszertől függetlenül, saját 
költségvetési forrásra alapozva megvalósítani. 
 
Az üzemeltetési, fenntartási feladatok saját erőforrásból történő biztosítását a pályázati kiírás előírja (pénzügyi 
fenntarthatóság).  
 
Az önkormányzatok számára elvileg több operatív program nyújt közlekedésfejlesztési támogatást, de valójában 
csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosít pályázati rendszerben elérhető közlekedési 
kerékpáros fejlesztési lehetőséget. Fontos – elnevezésében is közlekedési tartalmú – OP az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), azonban ennek céljai lényegében csak a kormány által központilag 
meghatározott fejlesztések körére terjednek ki, illetve a nyíltan pályázható forrásoknál kötöttpályás közösségi 
közlekedési területek relevánsak. Ami a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egy-két 
érintőleges közlekedési lehetőségét illeti, ennél a kerékpározást illetően csak központi projektek 
érvényesülhetnek, illetve piaci szereplők támogatása van megcélozva. A TOP – az elfogadott pályázati kiírás 
alapján – egy szokásos kerékpárút-építési projektnek lényegében minden elemét támogatja (pl. az útfelújítást, 
vízelvezető rendszer átalakítást, tájékoztató rendszert, parkolóhely áthelyezést, pihenőépítést, népszerűsítést is), 
azonban ezek közül jó néhány esetében felső százalékkorlátot állapít meg.  
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I.  F Ü G G E L É K 
 
 
 

 
 

31. ábra: EuroVelo folyosók 
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32. ábra: A gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú terve (OTrT-vel összehangolt tartalommal), kivágat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. ábra: A merretekerjek.hu adatbázis térképi ábrája a vizsgált terület térségéről (kerékpárút jele: középkék vonal) 
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I. függelék 1. táblázat:   2002-től Jászszentandráson bekövetkezett kerékpáros balesetek 

# Kimenetel↑↓ Baleset fajta↑↓ 
Baleset 

természete↑↓ 
Baleset típusa↑↓ 

Baleset típusa 

kép↑↓ 

Baleset 

típuscsoportja↑↓ 

Kimenetel (48 

óra)↑↓ 
Elsődleges ok↑↓ Utca↑↓ Házszám↑↓ 

1 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

egyenesen haladó és 

kanyarodó járművek 

ütközése 

Egyéb szembe haladó, 

kanyarodó járművek ütközése 

 

szembe haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 
szabálytalan hátramenet Rákóczi  

2 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Utoléréses ütközés, két vagy 

több mozgásban lévő 

résztvevővel 

 

azonos irányba haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 
a forgalmi viszonyokhoz Mártírok  

7 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Utoléréses ütközés, két vagy 

több mozgásban lévő 

résztvevővel 

 

azonos irányba haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

az útviszonyokhoz (az út 

vonalvezetéséhez, 

útburkolat minőségéhez) 

  

16 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Azonos irányból érkező 

járművek összeütközése az 

egyik jármű megfordul 

 

azonos irányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 
szabálytalan megfordulás Mártírok 1 

17 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

keresztező irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Egyéb keresztirányból érkező, 

kanyarodó járműütközések 

 

keresztirányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 

a közúti jelzőtáblák 

utasítása ellenére 
Rózsa 19 
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21 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Utoléréses ütközés, két vagy 

több mozgásban lévő 

résztvevővel 

 

azonos irányba haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

megfelelő oldaltávolság 

hiánya 
Rákóczi  

23 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Ütközés hátulról, balról 

történő előzés közben 

 

azonos irányba haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

megfelelő oldaltávolság 

hiánya 
Kossuth 94 

31 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

egyenesen haladó és 

kanyarodó járművek 

ütközése 

Szembe haladó járművek 

összeütközése 

útkereszteződésben, az egyik 

résztvevő BALRA kanyarodik 

 

szembe haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 

a balra kanyarodó jármű 

vezetője a szemben 

egyenesen haladó és 

jobbra kanyarodó 

járműnek nem biztosított 

elsőbbséget 

Kossuth 32 

34 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

megcsúszás, farolás, 

felborulás az 

útpályán 

Egyéb egyjárműves (magános) 

balesetek 

 

egyéb balesetek (906-

910) 

könnyű 

sérüléses 

az útviszonyokhoz (az út 

vonalvezetéséhez, 

útburkolat minőségéhez) 

Mártírok 33 

35 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

szembe haladó 

járművek 

összeütközése 

Egyenes úton szembe haladó 

járművek összeütközése, az 

egyik résztvevő előz, vagy 

forgalmi sávot vált 

 

szembe egyenesen 

haladó járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

az úttes baloldalának 

szabálytalan 

igénybevétele 

  

36 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

keresztező irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Keresztirányból érkező 

járművek összeütközése, nem 

útkereszteződésben (telek, 

parkoló, garázs stb.) 

 

keresztirányba haladó, 

kanyarodó járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 
szabálytalan hátramenet Posta 3 
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45 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

megcsúszás, farolás, 

felborulás az 

útpályán 

Egyéb egyjárműves (magános) 

balesetek 

 

egyéb balesetek (906-

910) 

súlyos 

sérüléses 

az útviszonyokhoz (az út 

vonalvezetéséhez, 

útburkolat minőségéhez) 

  

46 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

keresztező irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Keresztirányból érkező, 

egyenesen haladó járművek 

összeütközése 

útkereszteződésben 

 

ekeresztirányba 

egyenesen haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

a közúti jelzőtáblák 

utasítása ellenére 
Munkácsy  

48 
könnyű 

sérüléses 
kerékpáros baleset 

azonos irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Utoléréses ütközés, két vagy 

több mozgásban lévő 

résztvevővel 

 

azonos irányba haladó 

járművek 

összeütközése 

könnyű 

sérüléses 
a forgalmi viszonyokhoz   

49 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

keresztező irányba 

haladó járművek 

összeütközése 

Keresztirányból érkező, 

egyenesen haladó járművek 

összeütközése 

útkereszteződésben 

 

ekeresztirányba 

egyenesen haladó 

járművek 

összeütközése 

súlyos 

sérüléses 

a közúti jelzőtáblák 

utasítása ellenére 
Rákóczi  

51 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 
álló járműnek 

ütközés 

Egyéb, várakozó járműnek 

ütközés 

 

álló járműnek 

ütközések 

súlyos 

sérüléses 
egyéb Mártírok 4 

52 súlyos sérüléses kerékpáros baleset 

pályaelhagyás, 

szilárd tárgynak 

ütközés nélkül 

Pályaelhagyás járművel 

egyenes úton, menetirány 

szerinti JOBB oldalon 

 

magános 

járműbalesetek (901-

914) 

súlyos 

sérüléses 

a jármű és a rakomány 

sajátosságaihoz 
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II.  F Ü G G E L É K 
 
 

A Kerékpáros Magyarország Program 
 

B+R és hosszútávú kerékpártárolókra vonatkozó paraméterkönyve (2008. február) 
 

KIVONAT2 
 

 
Általános funkciók és általános elvárások 
Egy B+R tároló rendszerrel szemben alapvető elvárás, hogy: 
-  biztonságot nyújtson a kerékpároknak akár 24 órán át, elsősorban kerékpárlopással szemben; 
-  a B+R létesítményben a felhasználónak saját lakatjával kell rögzítenie kerékpárját, nem számíthat arra, hogy a 
tárolóban van beépített zár; 
- védje a kerékpárokat az időjárással szemben, elsősorban esővel szemben; 
- könnyen megközelíthető legyen, és a kapcsolódó közösségi közlekedési pont is közel 
legyen (autóparkoláshoz, gyalogos megközelíthetőséghez képest), max. 200 m-re a 
közösségi közlekedés kapcsolódási pontjától, de annak peronjaihoz a lehető legközelebb; 
-  a tárolóban elhelyezett kerékpárok ne sérüljenek; 
-  a felhasználó szempontjából legyen egyszerűen használható, és ne kelljen hozzá nagy fizikai erőt kifejteni; 
- az igények növekedésével a tároló kapacitása bővíthető legyen; 
- a létesítmény lehetőleg különüljön el szintben a motorizált közlekedéstől; 
- a létesítmény védve legyen az autók ráparkolásától; 
- olyan műanyag elemeket lehet csak felhasználni, melyek nem veszíthetnek mechanikai tulajdonságaiból 15 évig 
(külső használat mellett) 20%-nál többet; 
- a tároló elemeinek meg kell felelniük a mindenkori hatályos környezetvédelmi előírásoknak; 
- nem akadályozhatja a létesítmény és annak használata a gyalogosforgalmat. 
 
B+R modul 
Egy 10 kerékpár biztonságos elhelyezésére alkalmas B+R tárolóval szemben támasztott elvárások a következők: 
- 10 kerékpár helyezhető el benne a 2. pontban megfogalmazott elvek alapján; 
- tetőszerkezettel rendelkezik; 
-  kiegészíthető, összekapcsolható más modulokkal, a kapacitás bővítése érdekében (akár több szinten is); 
- két modul úgy illeszkedik egymáshoz, hogy közös közlekedőfolyosót alkotnak; 
- a tárolóhoz tartozó közlekedőfolyosón egyszerre két (2) kerékpáros is el tud haladni egymás mellett (min. 1,7 m 
széles); 
- kinézete illeszkedik a helyi környezethez, településképhez; 
- burkolata lehetőleg aszfaltozott, amennyiben a tároló 3 méteres körzetében fák vannak, a talaj szellőzése és 
vízellátása miatt beton térkő (semmiképp nem kavics/murvás/homok); 
- sárga színű tartós burkolati jellel (thermoplast) javasolt kijelölni, a moduloktól 25 cm- re. 
 
Ajánlott paraméterek 
-  egy modul 5,2 m hosszú és 2 m széles, azonban ezt még kiegészíti min. 1,7 m közlekedőfolyosó, melynek 
burkolata megegyezik a tároló burkolatával; 
-  két modul közti közlekedő folyosó szélessége 1,7 - 2 m; 
-  egymás mellett, egy sorban elhelyezett modulok közt minimum 1,5 m közlekedőfolyosót kell kialakítani; 
-  a tárolóban a támaszok egymástól 90-100 cm-re legyenek (egy kerékpár 80 cm helyen fér el, azonban támaszok 
alkalmazásakor, az azonos támaszhoz rögzített kerékpárok átfedésben vannak, így hely takarítható meg és nem 
megy a használhatóság kárára); 

                                                           
2 A teljes anyag letölthető a kertam.hu oldalról, vagy a  https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=14639 linkkel is elérhető. 

https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=14639
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Támaszok: 
A B+R rendszerben a kerékpárok rögzítésére olyan támaszokat ajánlunk, melyek megfelelnek a 2. pontban 
megfogalmazottaknak, továbbá: 
-  bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és rögzíthető hozzá (férfi/ női, MTB, országúti, trekking, kemping, 
gyermek... stb.). 
-  rögzíthető olyan kerékpár is hozzá, amelyik első és/vagy hátsó kosárral/ gyermeküléssel van ellátva; 
-  a kerékpár rögzítése egyszerű, gyors, kényelmes legyen (ne igényeljen különös megterhelést); 
-  a lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm-nél lejjebb rögzíteni (ne kelljen a felhasználónak nagyon lehajolnia); 
-  maximum 5 lépésben lehessen a kerékpárt a támaszhoz igazítani; 
-  a kerékpárt lehessen a rögzítés teljes folyamata alatt két kézzel fogni (ne kelljen egy kézzel „előreküldeni”); 
-  nem lehet 150 N-nál nagyobb erőbefektetésre szükség a kerékpár elhelyezéséhez (kétszintes kerékpártárolóknál 
van elsősorban jelentősége); 
-  amennyiben a támasz mozgatható elemeket tartalmaz, azok élettartama minimum 10.000 mozgatás kell, hogy 
legyen; 
- a kerékpár biztonságosan, 3 ponton rögzíthető, a támasznak ezt lehetővé kell tennie; 
- a kerékpár első kereke is legyen rögzíthető a támaszhoz, ha a felhasználó azt szeretné; 
- a támaszok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy a kerékpárok rögzítésekor, vagy elvitelekor ne 
érintkezzenek másik kerékpárral vagy a felhasználó öltözetével (a kényelmes hozzáférés biztosított legyen); 
-  nem lehetnek olyan kiálló elemek a támaszon, amibe beleakadhatnak egy kerékpár kábelei, dinamója vagy 
lámpája; 
- a támasz meg is támasztja a kerékpárt, ne tudjon eldőlni; 
- a támasz ne rongálja a kerékpárt (pl. anyagából, vagy konstrukciójából kifolyólag); 
- a támasz, anyagát tekintve legyen ellenálló korrózióval, rongálással szemben; 
- a rögzítés módja biztosítsa a támasz stabilitását, ne lehessen azt elmozdítani; 
- a támaszok konstrukciója, és elhelyezésük ne akadályozza a tároló tisztíthatóságát; 
-  tájékoztató felület csak abban az esetben helyezhető el a támaszokon, ha az nem akadályozza kerékpárok 
rögzítését (min. 10cm hézagot hagyni a tájékoztató tábla és a váz között). 
-  a támaszok feleljenek meg a mindenkori biztonsági előírásoknak; 
 
Ajánlott paraméterek: 
-  anyaga acél (min. 3 mm lemezvastagságú cső); 
-  horganyzott vagy beégetett porfesték felületkezeléssel (két réteg, min. 250 pm); 
- 80 cm magas, min. 40 cm betontömb alapozással; 
-  amennyiben közművel történő ütközés esete áll fenn alkalmazható a támasz lecsavarozása adott, egyedi 
esetekben; 
- a talajtól 40 cm magasságban keresztcső van a támaszon; 
- a megfelelő támasz 50-100 cm hosszú; 
- 50 mm- 60 mm csőátmérő; 
- egy helyszínen csak ugyan olyan méretű támaszok alkalmazhatóak; 
 
Kiegészítő, értéknövelő javaslatok: 
- a kerékpározás eszméjéhez illeszkedve javasolt újrahasznosított illetve újrahasznosítható alapanyagok 
használatának preferálását; 
-  amennyiben van rá lehetőség (hely, pénz) úgy javasolt 40 egységenként egy különleges felépítésű kerékpár 
tárolására alkalmas hely betervezését is (pl. tandem kerékpár, kerékpár-utánfutóval felszerelt kerékpár... stb.) 
-  történelmi, műemléki környezetben javasolt a tároló létesítmény formáinak és színének a környezethez történő 
igazítását; 
 kerékpár tároló és parkoló létesítmények kialakításakor javasolt bevonni fiatal művészeket a látvány 
tervezésekor, azonban figyelembe kell venni, hogy a tároló funkcionalitása az elsődleges szempont és nem mehet 
a design, látvány kárára; 
Modul mintaterv vázlatok (példák)  
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Támasz és tetőszerkezet képek (példák) 
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Támasz mintaterv vázlatok (példák) 
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Kapcsolódó jogszabályok 

 
A mellékelt rendelet szerint a 9.2-es mellékletben szereplő kerékpártároló modul nem építési engedély köteles, 
annak ellenére, hogy tetőszerkezet fedi. 
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 
szóló, 37/2007. ÖTMrendelet 
1. melléklet 
I.  A következő építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével - építési engedély alapján 
végezhetőek: 
[...] 
II.  A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján 
végezhetőek: 
[...] 
4. a 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületem és 4,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos 
emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmények (pl. állattartási 
építmény, vadetető, árnyékszék, állványzatok) építése, 
[...] 
13. napenergia-kollektor, szellőző-, klíma- és szerelt égéstermék-elvezető és szerelvényei, riasztóberendezés, 
villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, 
sorompó, árnyékoló, növénytámasz, 10 m3 vagy annál kisebb űrtartalmú tartály elhelyezése, 
III.  A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek: 
[...] 
4. a 10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi 
tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építmények (pl. állattartási építmény, 
vadetető, árnyékszék, mozgatható WC) építése 

 


