
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

HERNÁDNÉMETIBEN 

 

Az Európa Unió 197 millió forintos támogatásával fejlesztik a Hernádnémeti kerékpáros 

létesítményeket 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázat keretében 

fejlesztik a kerékpáros létesítményeket Hernádnémetiben. A kivitelezés várhatóan 

2018 márciusában kezdődhet el és a tervek szerint július végéig tart. 

A beruházás keretében kerékpáros-barát fejlesztés valósul meg Hernádnémetin az 

átvezető Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út mellett, a településrészek közötti 

kerékpáros kapcsolat kiépítésével. A megvalósítás révén közel három kilométer 

hosszan új kerékpárforgalmi létesítménnyel gazdagodik a település. 

A pályázó önkormányzat már a megvalósíthatósági tanulmány készítése során kiemelt 

szempontként határozta meg a forgalombiztonság javítását. 

A megvalósuló projekt esetében a tervezés összes szakaszában fontos volt a lakosság 

folyamatos bevonása, az együttműködés. A képviselőtestület a tervező ismertetése 

alapján mérlegelte a rendelkezésre álló lehetőségeket, majd a közút mindkét oldalán 

építendő burkolt padka kiépítése mellett döntött. 

 

A projekt műszaki tartalma: 

A kerékpáros létesítmények tervezésének és építésének egyik legfontosabb része, hogy 

milyen közlekedési megoldást választanak, ami a vonatkozó útügyi műszaki előírás 

szerint a közúton engedélyezett sebesség (km/h) és az átlagos napi forgalom (E/nap) 

függvényében történhet. Fontos szempont, hogy a kerékpáros vezetése logikus, 

önmagát magyarázó legyen, adott település, adott útvonal kerékpárforgalmi 

létesítményei - a kötöttségek miatt esetenként korlátozott lehetőségeken belül - minél 

egységesebbek legyenek. Lakott területen belül alapvető követelmény az irányhelyes 

vezetés, ettől csak nagyon indokolt esetben szabad eltérni. 

A kerékpáros forgalom számára a KRESZ az útpadkán haladást írja elő, amennyiben 

az útpadka erre alkalmas. Ezt a lehetőséget segíti elő az útpadka részleges vagy teljes 

burkolása, melynek előnyei:  

 nincsenek gyalogos-kerékpáros konfliktusok 

 az autósok észlelik, idejében és kiválóan látják a kerékpárosokat, ez különösen 

az útcsatlakozásoknál, keresztezéseknél jelentősen növeli a biztonságot 

 az útcsatlakozások, kereszteződések forgalomtechnikája egyszerűen, 

áttekinthetően, biztonságosra alakítható ki 

 kereszteződésekben a kanyarodó mozgások kis időveszteséggel hajthatók végre 

 az utak keresztezése szintben lehetséges 

 áttekinthető a vonalvezetés, jó minőségű a burkolat 

 a téli hóeltakarítás a gépjármű forgalmi sáv megtisztításával együtt történik 

 lakott területen lényegesen kevesebb a baleset, mint kerékpárutakon, gyalog- és 

kerékpárutakon (különösen az úttal párhuzamos, kétirányú kerékpárutakon) 

 olcsóbb, mint a kerékpárút építése 

 a kerékpáros védettebb a kipufogógázoktól, mintha közvetlenül a gépjárművek 

forgalmi sávjában haladna 



 a kerékpárosok a közvilágítással ellátott közút mellett, jó láthatósági viszonyok 

között közlekedhetnek. 

A forgalmi sávot és a burkolt útpadkát folyamatos „úttest széle” vagy szaggatott 

„úttest kijárati széle” burkolati jellel kell elválasztani. Burkolt útpadkánál a kerékpáros 

nem a gépjárművek forgalmi sávjában halad, hanem azon kívül. 

Az adott projektben az irányhelyes vezetés követelményének szintén megfelelő 

kerékpársáv helyett a burkolt a padka építését választották, mivel ez a megoldás 

lehetővé teszi az útpadkán a gépjárművekkel való megállást és várakozást is.   

 

A 3607. jelű Gesztely – Bőcs – Kesznyéten összekötő út 0+0850 – 3+735 szelvényei 

(a 37. számú főút körforgalmú csomópontja és a 3607 – 3608 jelű utak csomópontja) 

között valamint a 3608. jelű Hernádnémeti - Tiszalúc összekötő út a 0+000 – 7+584 

szelvények között (a kezdőszelvénytől az út teljes hosszában) a TOP-1.3.1-15-BO1-

2016-00001 projekt keretében a közút burkolata felújításra kerül a Magyar Közút Nzrt. 

mint projektgazda lebonyolításában.   

A közutak felújítása a jelenlegi nyomvonalon, szélesítés nélkül épül. Maximálisan 2,5 

cm profilmarást követően 2,5- 8,0 cm között változó vastagságú kiegyenlítő réteg és 

3,5 cm vastag aszfalt kopóréteg épül. Mivel a két beruházás azonos munkaterületen, 

egyelőre ismeretlen időben épül, a műszaki tartalmakat összehangolták. A két közút 

érintett szakaszán a 6 méter széles útburkolat mindkét szélén süllyesztett szegélyek 

épülnek, a padkarendezés helyett épül a burkolt padka. A burkolt padkák 

vonalvezetése ezeken a helyeken kötött, követi a közút burkolatát. 

A Rákóczi út Bőcs felé vezető szakaszán nem történik útfelújítás, ezen a szakaszon a 6 

méter széles útburkolat meghagyásával, a jelenlegi úttengelyt maximálisan követő 

mértékben tervezték a padkák burkolását. 

A projekt megvalósulása hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető 

települési környezet megteremtéséhez is. A településen megépítendő biztonságos, jó 

minőségű burkolatokkal remélhetőleg növekedni fog a kerékpáros közlekedési módot 

választók részaránya a településen. A fejlesztés hozzájárul a közlekedésbiztonság 

javításához és illeszkedik a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. 

A beruházás környezettudatos szempontokat figyelembe véve kerül megvalósításra, 

ami a fenntartás során is kiemelt cél lesz. Hasonló képen a fenntartható fejlesztés is a 

tervezés fontos szempont. 

A padkaburkolatok kialakítása a biztonságos közlekedés szempontjait maximálisan 

figyelembe véve készülnek, így kisgyermekes családok is bátran használhatják majd 

kirándulásra. 


