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1.

Bevezetés

1.1. A megbízás körülményei, előzmények
Dombóvár vezetői kiemelt feladatként kezelik a Város és térsége kerékpáros közlekedési körülményeinek állandó javítását, beleértve az infrastruktúra folyamatos fejlesztését is. A város belső részén kialakított és tervezett kerékpáros létesítmény-hálózaton túlmenően nagy hangsúlyt fektetnek a természet
közeli helyen és módon vezetett kerékpárutakra, így előtérbe helyezve a vízfolyások partjait, valamint a
térségben lévő, mára már üzemen kívül helyezett vasútvonalat.
Mindennek megfelelően a városvezetésnek már több éves törekvése egy olyan, észak-déli irányú regionális kerékpáros útvonal létrehozása, amely reális építési és finanszírozási feltételek mellett bekapcsolná a térséget a Dél-Dunántúl kerékpáros vérkeringésébe, és emellett összeköttetést biztosítana a
Balaton körüli kerékpárút hálózat felé is. Ez a nyomvonal a Lepsény – Enying – Tamási – Dombóvár
vasútvonal koronáján vezetne Dombóvárról kiindulva egészen Páriig, ahol is csatlakozna a közelmúltban átadott Tamási-Pári közötti kerékpárúthoz.
A fenti törekvések jegyében a Dombó-Land Kft. megbízta társaságunkat, az UNITEF-Szalamandra
Mérnöki Iroda Kft-t egy döntéselőkészítő tanulmány terv elkészítésével, melynek címe a feladat indító
konzultáción meghatározottak szerint „Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti
nyomvonalon, és a ”Dombóvár – Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges nyomvonalainak vizsgálata”
lett.
Jelen tanulmánytervhez kapcsolódik a leírt kerékpáros útvonal I. szakaszának (Tamási – Szabadhídvég
- Ádánd) tavaly elkészített döntéselőkészítő tanulmánya, amelyet cégünk Tamási város Önkormányzatának megbízásából készített el.
A dombóvári kapcsolódási lehetőségek vizsgálata kapcsán fontos megemlíteni, hogy Borbás László
mérnök úr rendelkezésünkre bocsátotta az általa korábban elkészített, Dombóvár kerékpáros közlekedési lehetőségeinek fejlesztésére vonatkozó terveket (2007).
1.2. A tanulmányterv célja, tematikája
A tanulmánytervünk célja a tárgyi kerékpáros útvonal kialakításával kapcsolatos döntések megfelelő
megalapozása, az Ádánd – Szabadhídvég – Tamási (Pári) tervezett kerékpáros útvonal meghosszabbítási lehetőségének vizsgálata. A terv keretein belül megvizsgáltuk a felhagyott vasúti nyomvonal állapotát abból a kiemelt szempontból, hogy a tervezett kerékpárút azon való vezetésének milyen feltételei
állnak fenn, mind műszaki, mind gazdaságossági lehetőségeket szem előtt tartva.
Megvizsgáltuk továbbá, hogy a felhagyott vasúti töltésen vezetett nyomvonal dombóvári végződésétől
milyen lehetőségek adódnak Orfű kerékpáros elérésére. A vizsgálat célja, hogy a Pécsi tó körül vezetett, valamint a tótól Pécsig húzódó meglévő kerékpárutak rendszerébe Dombóvár miképpen köthető
be. A vizsgálat keretén belül több változatot készítettünk, melyeket összehasonlítottunk, értékeltünk.
A feladat végrehajtása során a következők szerint jártunk el:
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Általános adatgyűjtés és egyeztetések útján feltártuk a nyomvonal létjogosultságát, illetve annak
kialakítását esetleg befolyásoló körülményeket, adatokat, elsősorban ami a jelenleg meglévő és a
jövőben tervezett kerékpáros hálózatokat illeti.



A tervezett nyomvonalon – a felhagyott vasúti töltésen – végighaladva, valamint a szükséges
helyeken – hálózati kapcsolódási pontokon, települések bekötésénél – arról letérve a tervezési
területet bejártuk. A Pári – Dombóvár vonalon a bejárást 2016. február 17-18-án, gyalog végeztük, a bejárás során feljegyeztük az összes lényeges meglévő létesítmény – főképp útkeresztezések, átereszek, hidak, közművek, stb. – főbb jellemzőit (hely, állapot, egyéb releváns jellemzők), amelyeket táblázatosan rögzítettünk. A bejárás során felmértük a meglévő egykori MÁV
épületek elhelyezkedését, állapotát, jelenlegi kihasználtságát is.



Megvizsgáltuk a tervezett nyomvonal illeszkedését a jelenleg meglévő és a távlati kerékpáros
hálózatokhoz, kitérve arra a feladatra is, hogy a tervezett kerékpárutat annak dombóvári végződésénél bekössük az Orfű környezetében található, Pécsig vezető kerékpárút hálózatba. Ennek
érdekében 2016. március 17-én a Dombóvártól Pécsig terjedő területet bejártuk, a szóba jöhető
összes kapcsolati lehetőséget feltérképeztük. Ez magában foglalja az összes lehetséges, kialakítható kerékpározható létesítmény-típus számba vételét, a cél érdekében kialakítható összes
nyomvonal-változat feltérképezését.



Az előző pontban foglaltak szerint a Dombóvár – Orfű szakaszon több hálózati kialakítás változatot készítettünk, ezeket az áttekintő helyszínrajzokon ábrázoltuk. Az egyes változatok megépíthetősége különféle kockázatokat rejtenek, ezek felmérése érdekében a szükséges egyezetéseket
az érintett szervezetekkel elvégeztük, az ezekről készült emlékeztetők tárgyi tanulmány mellékleteit képezik.



Az egyes tervezett hálózati változatok különféle elképzelések, és elvek szerint vezethetőek, így
az egyes változatok ezek elvek szerint kerültek megkülönböztetésre – azokat különböző színekkel jelöltük aszerint, hogy mely módon tartjuk lehetségesnek azok megvalósulását. Így az országos közutak mentén vezetett változatot kék színnel, a Baranya-csatorna parti depóján vezetett
változatot zölddel, a hosszabb útvonalon, de kedvezőbb magassági vonalvezetéssel rendelkező
változatot lilával ábrázoltuk.
Az egyes változatok esetében vizsgáltuk a megvalósíthatóság feltételeit, ezek felmerülő kockázatait is bemutatjuk, elemezzük.
A vasúti töltésen vezetett nyomvonalra (Pári – Dombóvár), a helyszíni bejáráson tapasztaltakat
alapul véve költségbecslést készítettünk.
Külön fejezetben tárgyaltuk a megvalósítással és a fenntartással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, kitekintve a várható változásokra.
A tanulmány végén röviden összefoglaljuk annak konklúzióját és a fejlesztéssel, fenntartással
kapcsolatos javaslatainkat.
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A vasúti koronán vezetett nyomvonal szempontjából kulcsfontosságú mind a Magyar Államvasutak illetékes szervezeteivel való előzetes egyeztetés, mind az érintett önkormányzatok egyetértése. Ezen fontos lépéseket Megrendelőnk mindkét irányban megtette, a folyamatban lévő vagyonátadási eljárásról a
későbbiekben írunk részletesen.
Az adatgyűjtés keretében konzultációkat folytattunk a TRENECON Kft. és a KTI munkatársaival, akik
egy „Komplex Intézkedéscsomag a kerékpáros közlekedés fejlesztésére” c., az NFM felkérésére készített és a tavalyi év novemberében kiadott tanulmányban vizsgálták a legfontosabb infrastruktúrális és
fenntartási kérdéseket, főként az országos törzs- és regionális hálózatra vonatkozóan. Ők már részben
felhasználták annak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által készíttetett tanulmánynak az eredményeit, amely 2014. év folyamán véglegesedett. Ezen előzmények tartalmi részeire jelen
tanulmánynak a hálózattal foglalkozó fejezeteiben térünk vissza.
A létesítéssel kapcsolatos további egyeztetéseket végeztünk a MÁV munkatársaival (összevonva az I.
szakasz tanulmánytervi egyeztetésével), a Magyar Közút Nzrt. Tolna és Baranya megyei Igazgatóságaival, és a DD VIZIG-gel. Az egyeztetések emlékeztetőit a tanulmány mellékleteiként adjuk közre, és
megállapításait a megfelelő fejezetben ismertetjük.

2.

A jelenlegi állapot ismertetése

2.1. Hálózati kapcsolatok
A jelenlegi hálózati kapcsolatok kérdését két részben vizsgáltuk.
Elsőként a vasúti töltésen vezetett Pári – Dombóvár tervezett kerékpárút illeszkedését vizsgáltuk a meglévő, illetve tervezett kerékpáros hálózatba. Ebben a részfeladatban megvizsgáltuk, hogy a tervezett
nyomvonal mentén milyen már meglévő hálózati elemek vannak, és vizsgáltuk továbbá a nyomvonal
mentén fekvő települések kerékpáros bekötésének lehetőségét. A nyomvonal dombóvári végződésénél
megvizsgáltuk, hogy a tervezett kerékpárút miként csatlakozhat a dombóváron belüli hálózathoz. Ebben
segítségünkre volt a már említett, Borbás László által készített koncepció terv.
Másrészt hálózati szinten megvizsgáltuk a Dombóvár – Orfű összeköttetés lehetőségeit, mint egy hiányzó hálózati elem megvalósíthatóságát. A lehetőségek számbavételezéséhez a területet gépjárművel
bejártuk, a meglévő hálózati elemeket feltérképeztük. A meglévő hálózat megismeréséhez a helyszíni
szemlén kívül segítségünkre volt a KENYI kerékpárút nyilvántartó rendszer is.
Jelenleg a tervezett nyomvonal környezetében kerékpáros hálózat Dombóváron, valamint Orfű környezetében, a Pécsi tó körül található. Orfűtől kerékpárút vezet Pécsig. Dombóvár - Gunarasfürdő városrészéig Dombóvár városközpont felől kerékpárút érkezik a Gunarasi úton. A tanulmányunk szempontjából legfontosabb meglévő kerékpárutakat az 1.1.1. – 1.2.2. sz. Áttekintő térképeken ábrázoltuk. A
vasúti töltésen vezetett kerékpárút lehetséges dombóvári csatlakozásait a 4.8. Átnézeti helyszínrajzon
ábrázoltuk, a meglévő kerékpáros létesítményekkel együtt.
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A Pári – Dombóvár tervezett kerékpárút Párinál csatlakozik a meglévő Tamási – Pári kerékpárúthoz. Az
említett meglévő kerékpárúthoz annak Tamási felőli végénél fog csatlakozni a tervezett Tamási –
Szabadhídvég – Ádánd kerékpárút. Ádándtól Siófokig meglévő kerékpárút üzemel. A Sió-csatorna partján kialakított, illetve ott kialakítandó kerékpárutak „A” hálózati szerepűek, mivel az országos törzshálózat részét képezik. A térségben néhány hónapja került átadásra a Siófok és Ságvár közötti kerékpárút.
A tervezett nyomvonal szűkebb környezetében található a Kaposszekcső – Csikóstőttős kerékpárút. Ez
a hálózati elem azért bír nagy jelentőséggel, mert kapcsolatot biztosít a 611. számú országos közút
mentén kialakítható nyomvonal, és a Baranya csatorna parti depóján vezethető kerékpáros nyomvonal
között.
A távlati kerékpáros hálózat gerincét az OTrT-ben rögzített országos törzshálózat („A” hálózati szerep)
adja, kiegészülve a regionális kapcsolatokat biztosító („B” hálózati szerep) fontos kerékpáros útvonalakkal. Az OTrT szerint Tamási és Dombóvár között a 65. sz. főút és a 6535 j. országos közút teremt
kapcsolatot. A gunarasfürdői kerékpárút tehát az országos hálózat részét képzi.
A Bevezetőben említett tanulmány számba veszi az OTrT szerinti és a KKK-s tanulmány szerinti nyomvonalakat, majd – információink szerint – kiegészítésekre is javaslatokat fogalmaz meg a hiányzó vagy
módosítandó elemeket illetően. Fontos megállapítása a szerzőknek, hogy az OTrT nem tesz különbséget az „A” és „B” hálózati szerepű nyomvonalak között. Az OTrT a következő ábra szerint határozza
meg a tágabb térség törzshálózatát.
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Jól látható, hogy fontos hálózati elemek vannak jelenleg előirányozva a Balaton körül, a Sió mentén
egészen Szekszárdig, erről leágazva keletnek Dunaföldvárig és dél-nyugatra Tamásiig. Dombóvárt és a
Balatont csak egy közvetett, Tamásin keresztül vezető nyomvonal köti össze. Ez kezdetben a Gyulaji
domboktól délre alsóbbrendű utakon, majd a 65 sz. főúttal párhuzamos kerékpárúton, ezt követően
Iregszemcsétől Tabon át Kőröshegyig ismételten alsóbbrendű utakon vezet.
A TRENECON-nal folytatott konzultáción megtudtuk, hogy néhány helyen módosítani javasolják az
NFM-nek készült tanulmány szerzői az OTrT szerinti nyomvonalakat, tudva ugyanakkor, hogy az OTrT
módosítására legkorábban 7 év múlva kerülhet sor, kivéve, ha a kormányzat másképpen nem dönt. A
térséget érintő változások a következők: Összeköttetés létesül Bonyhád és Kisdorog között. Tanulmányunk szempontjából ennél sokkal jelentősebb az a javasolt új nyomvonal, ami Dombóvárból Dél felé
indulva Pécs és Szentlőrinc irányába teremt kapcsolatot, vagyis lényegében megegyezik az orfűi kapcsolat jelen tanulmányunkban vizsgált nyomvonalait tartalmazó sávval.
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2.2. A Pári – Dombóvár nyomvonal jelenlegi állapota

A helyszíni bejáráson tett megfigyeléseink eredményeképpen előállított, a keresztező műtárgyakra
és utakra vonatkozó táblázatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A tervezett nyomvonal Pári
településen kezdődik a 49.
számú felhagyott vasútvonal
nyomvonalán, a Tamásiból
érkező meglévő kerékpárút
folytatásaként. A képen látható a meglévő kerékpárút
vége, ill. annak folyatásaként a tervezett kerékpárút
kezdete. A tanulmányban a
vasút szelvényezését vettük
át, így kezdő szelvényként a
81+600 adódott.
A vasúti töltés mellett a nyomvonal kezdeti szakaszán sok helyen belvizes, mocsaras terület található. A vasúti töltés mindemellett ezen a szakaszon mindvégig megfelelő magasságú, a tapasztalt
magas vízszint nem veszélyezteti a töltés állékonyságát, valamint a terv szerint rajta vezetendő
kerékpárút használhatóságát. Mindazonáltal a tapasztalt állapot alátámasztja azt a tervezői nézőpontunkat, és javaslatunkat, hogy a vízáteresztő műtárgyakat a teljes tervezési szakaszon felújítani
szükséges.
Az átereszek, hidak állapota a tervezési szakasz teljes hosszán vegyes
képet mutat, némelyik teljesen eltömődött, vagy beomlott, másikak viszont tisztítás, és megfelelő állagmegóvó intézkedések után jelenlegi
állapotukban is használhatóak. A
helyszíni bejárás során az ezekkel
kapcsolatos teendőket darabonként
felmértük, a tervezett beavatkozást a
helyszínrajzon feltüntettük, a költségbecslésben felhasználtuk.
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A szakasz teljes hosszára jellemző, hogy a környező vizek vasúti töltésen való átvezetésére a legtöbb
esetben kb. 1-1,5 m nyílású kerethidakat alkalmaztak, melyeknek az alsó része (támaszai) téglából
készültek, míg a felső része (pályalemez) vasbetonból épült. Egy ilyen kerethidat mutat az alábbi fénykép.

A kisebb átmérőjű átereszek a nyomvonal teljes hosszán vegyes képet mutatnak, előfordulnak tégla, és
vasbeton anyagból készültek is, de találkoztunk PVC műanyagból, és fémből készült áteresszel is.
Ezeknek nem csak anyaga, de minősége is darabonként eltérő.
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Bár a vasúti töltés környezetében
található növényzetet az önkormányzatok a közmunkás program
keretén belül elkezdték kivágni,
irtani, a nyomvonal mentén a kezdő
szelvénytől a ~ 84+200 szelvényig
a töltés tetejét is sűrű növényzet
borítja. A bejárás során a növényzet ezen a szakaszon sok helyütt
szinte áthatolhatatlanul sűrű, tövises volt. A tervezési szakaszon
jellemzően a továbbiakban is találkoztunk ilyen sűrű növényzettel ott,
ahol a töltést gépjárművek nem használják, illetve ameddig a munkások még nem jutottak el.

A bejárás során helyenként kisebbnagyobb
kiterjedésű
hulladék
lerakatokat láttunk, javasoljuk, hogy
ezeket ugyancsak a közmunkások
munkáját igénybe véve még a projekt kezdeti stádiumában számolják
fel. A képen Kocsola egykori vasúti
állomásától nem messze lerakott
hulladékkupacok látszanak.

Kocsola területét elhagyva, a 92+410 – 92+950 szelvények közötti szakaszon a vasúti töltésen földút
vezet, melyet a jelek alapján napi szinten gépjárművek is használnak. Ezt támasztja alá, hogy a 92+670
szelvényben jobbról csatlakozó földút láthatóan ingatlanok megközelítését teszi lehetővé. Ezen a szakaszon tehát megfontolandó, hogy a kerékpáros nyomvonal kerékpárútként (a gépjárműforgalom kitiltásával), vagy kisforgalmú közútként vezessen-e. A tervezési szakaszon több helyen is előfordul kisebbnagyobb hosszban, hogy a töltést időszakosan gépjármű forgalom veszi igénybe.
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A Kocsola mellett található horgásztóhoz
vezető szakaszon található egy vízfolyás-keresztezés (Cser-aljai patak), ezt
egy nagyméretű vasúti híd hidalja át.
Ennek szerkezetére is jellemző, hogy az
építmény maga téglából készült (boltív
kialakításával), míg a híd pályalemeze
vasbetonból készült.

Dalmandot elérve a nyomvonal keresztezi a 65156 j. országos közutat, ezen a helyen megfelelő kerékpáros átvezetést kell kialakítani. Az egykori vasúti állomáshoz tartozó épületegyüttes mellet vezetett
vonal-szakasznál meg kell oldani, hogy az épületekhez tartozó kertekben tartózkodó kutyák a létesítményt használó kerékpárosokra ne jelentsenek veszélyt, jelenleg ugyanis a kerítések nagyon alacsonyak. A tervezett nyomvonal mentén található MÁV-épületek hasznosítási lehetőségeivel, és az ahhoz
kapcsolódó tennivalókkal, tudnivalókkal a tanulmány későbbi fejezetében foglalkozunk.
A 102+000 km. szelvénytől a 101+450 szelvényig a nyomvonal magas töltésen halad. A 101+740 szelvényben nagy nyílású téglahíd található, amelyet internetes források szerint a régi időkben mezőgazdasági gépek is használtak a vasútvonal különszintű keresztezésére. A Szarvasdi-árok nevű patak a
nyomvonalat a 101+600 szelvényben keresztezi egy nagyon rossz állapotban lévő csőátereszen. Az
átereszt feltétlenül cserélni kell, mert a befolyási előfej összetöredezett, az átvezetendő vízmennyiség
pedig igen jelentős. A magas töltés következő műtárgya a 101+560 szelvénynél lévő boltíves téglahíd,
amelynek nyílása ~ 2x1,6 m, a falazat állapota rossz, a híd fölött ~4 méteres töltés vezet át .
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Szarvasdpuszta térségében a vasúti töltés nyomvonala újra országos közutat keresztez, a 65153 jelűt,
ez a keresztezés különszintű, az útpálya felett híd ível át. A híd szerkezete téglából készült, a pályalemez szélén nincs korlát annak ellenére,
hogy a hidat elvétve jelenleg is használják gépjárművek. Összességében
megjegyezhető, hogy a nyomvonalon
található összes vasúti hídon szükséges a hiányzó korlátok pótlása. Ezen túl
megfontolandónak tartjuk kerékpáros
korlát kihelyezését minden olyan szakaszon, ahol a nyomvonal magas töltésen (> 3 m) vezet annak ellenére, hogy
1:1,5 rézsűhajlásnál (ami esetünkben a
teljes szakaszon fennáll) a korlát kihelyezése nem kötelező.
Szarvasd pusztától Dombóvárig, a tervezési szakasz végéig a nyomvonalat már megtisztították a növényzettől. A nyomvonal mentén fekvő földekre járó mezőgazdasági járművek a vasúti töltést közlekedésre használják.
A helyszíni bejárás alapján a teljes szakaszra megállapítható, hogy a nyomvonal vadászterületek mentén fekszik, ezt igazolják a magaslesek, a vadváltók, és a koronán észlelt hosszirányú haladást jelző
nyomok.
A tervezési szakasz a 110+050 szelvényben ér véget, a 65195 j. országos közúttal való találkozásnál, a
Kapos folyó partján, Dombóvár határában.
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2.3. A Dombóvár – Orfű közötti tervezési terület bemutatása
Dombóvártól Délre Sásdig a 611. sz. országos közút vezet, felfűzve Kaposszekcső és Vásárosdombó
településeket. Dombóvártól Kaposszekcsőig, a Kossuth Lajos utcáig meglévő kerékpárút vezet a főút
jobb oldalán.

Kaposszekcsőtől Kelet felé leágazva Csikóstőttősig
ugyancsak vezet meglévő kerékpárút. Ezeken kívül Vásárosdombó határától Délre Margitmajorig ugyancsak meglévő kerékpárút vezet, a főút bal oldalán.
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Sásdon, a 611. sz. főút végénél a települést a
66. sz. főút szeli át. A főút Sásdtól Oroszlóig
Déli irányba tart. Ezen a szakaszon a magassági vonalvezetését nagy szintkülönbségek
jellemzik, az út vonalvezetése hullámzó. A
Dombóvártól Oroszlóig tartó szakaszon a
Baranya-csatorna a főutak közelségében
húzódik a völgyben.

Oroszlótól Délre a domborzat hegyvidéki jellegűvé változik, főút nem vezet tovább, csak mellékutak
vezetnek Orfű irányába. A magasabb hegycsúcsokat mellékutak két irányban kerülik meg, a keleti oldalon a 6602 és a 6608 jelűek, míg Nyugatról a 6601-es. Orfű a Pécsi tó déli végénél fekszik, a Tótól
északra két másik tó, a Herman Ottó-tó, és a Kovácsszénájai tó található, mindkettő halastó. A Tavaktól
Északra kis települések fekszenek: Kovácsszénája, Kishajmás, Bodolyabér, Magyarhertelend. A Pécsi
tó körül elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút található, ez alól kivétel a tó északi részétől az Abaliget
felé vezető út csatlakozásáig terjedő szakasz, ez jelenleg kerékpározható kisforgalmú utcaként alkotja a
hálózat részét. Ugyancsak kerékpározásra alkalmas közútként van útirányjelző táblákkal kijelölve az
Abaliget felé vezető közút is. Orfűtől Délre az Orfűi tó keleti partjától induló, az erdőben vezető, majd a
6604 j. országos közút mellé csatlakozó kerékpárút vezet Pécsig.
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2.4. Egyéb, a kerékpáros létesítmények megvalósítását befolyásoló körülmények, ezekből eredő kockázatok
Ebben a fejezetben pontonként kigyűjtöttük, hogy a tervek megvalósíthatóságának milyen feltételei
adódnak, mely körülmények tisztázása szükséges a további tervfázisok megkezdése előtt. Ennek érdekében az érintettekkel (különböző cégekkel, szervezetekkel) egyeztetéseket folytattunk, az ezekről az
egyeztetésekről készített jegyzőkönyveket jelen anyaghoz mellékletben csatoltuk. Az alábbiakban ezek
tartalmát foglaljuk össze. Mindemellett szükségesnek tartjuk a mellékelt emlékeztetőkben foglaltak maradéktalan figyelembe vételét, részletes tanulmányozását a későbbi tennivalók meghatározása során.
MÁV területek. A nyomvonal Páritól Dombóvárig teljes hosszán az egykori vasútvonal töltésén halad
(49. sz. vasútvonal), amely töltés a MÁV kezelésében lévő terület, azonban az Önkormányzatok kezdeményezésére az állami tulajdonú területek kisorolása már megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi
kérdések rendezése után az állami tulajdonok tulajdonosi, vagy vagyonkezelői jogai az Önkormányzatok kezébe kerülhetnek. A folyamat várhatóan 2016. első félévében lezárul, így nem lesz akadálya a
kerékpárút töltésen vezetett kialakításának.
A MÁV-val történt egyeztetés emlékeztetőjét jelen műszaki leírás mellékleteként csatoltuk. Az egyeztetés tartalmában kitért a használaton kívüli vasútvonal mentén elhelyezkedő, az állomásokhoz tartozó
egykori MÁV szolgálati épületekre is. A MÁV kérte, hogy a szóban forgó épületek felhasználásának
lehetőségeit vizsgáljuk meg.
Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy ezen épületek esetében a problémák elkerülése végett azok
tulajdonviszonyait, esetleges bentlakási/tartózkodási jogcímeit a következő tervfázisokat megelőzően
önkormányzati egyeztetések keretein belül tisztázzák az érintettekkel. Jelen tanulmány keretein belül
ebben az ügyben az érintett Önkormányzatokat telefonon felkerestük, így az alábbi információkat sikerült beszereznünk:


Nagykónyi Önkormányzata részéről
ügyintézőjük az állomásépülettel kapcsolatban elmondta, hogy abban hivatalosan nem tartózkodik lakó, az épület önkormányzati tulajdonban van. A
helyszíni bejárás során azt tapasztaltuk, hogy az épületet fűtötték, benne
több ember is tartózkodott. A tájékoztatás alapján azonban ők közmunkások, akik a vasúti töltés tisztítását, növényzetének irtását végzik.



Kocsola Polgármesteri Hivatalával többször is próbáltuk felvenni a kapcsolatot, sikertelenül.
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Dalmand esetében a telefonos megkeresés alkalmával elmondták, hogy a vasúti épületegyüttes
mindegyik épületét lakják, az ingatlanok a lakók tulajdonában vannak. Ez alól kivételt jelent az országos közút felé eső utolsó épület, melyet egy lakó illegálisan elfoglalt, benne lakik, ebből problémák is adódnak, ez az ügy tehát rendezésre vár. Javasoljuk, hogy a kerékpárút építése kapcsán ezt a kérdést rendezzék, az épületet vagy a kerékpárúthoz kapcsolódóan használják (pl. pihenőhely kialakítása), vagy legalábbis
bentlakási viszonyait rendezzék. A bejárás alkalmával egyébként a hivatal
tájékoztatásának megfelelő helyzetet
tapasztaltunk, láttuk, hogy az épületeket használják. Ezért javasoljuk, hogy
az ingatlanok tulajdonosait tájékoztassák a kerékpárút építéséről, és gondoskodjanak arról, hogy az ingatlanok
mentén a kerékpárosok zavartalanul
közlekedhessenek. Jelenleg ugyanis a
kerítések alacsonyak, a kutyák könynyedén kiszabadulhatnak. Ez valós probléma, minket egy lakó figyelmeztetett, hogy jobban teszszük, ha a Vasút utcai oldalon folytatjuk utunkat.



A Szarvasd puszta mellett található vasúti épületek esetében nem találtunk bentlakásra utaló
nyomokat, a lakóépület elhagyatottnak tűnt.

Ezen tanulmány kapcsán általános javaslatunk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő egykori vasúti
épületeket a szükséges szinten újítsák fel, és azokat mintegy kerékpáros pihenőhelyként hasznosítsák.
Ez ideális esetben magában foglalhatja akár egy vendéglátó egység üzemeltetését, ahol a kerékpárral
utazók étkezhetnek, illetve tisztálkodási szükségeiket is elvégezhetik.
2.4.1. VIZIG által kezelt vízfolyások. A Dombóvár – Orfű összekötési lehetőségek vizsgálata során
felmerült egy lehetőségként a Baranya-csatorna partmenti depóján vezetett kerékpározható üzemi út
kialakításának a lehetősége. Ezzel kapcsolatosan a vízfolyás kezelőjét, a DD VIZIG-et felkerestük, és
egyeztettünk a létesítmények esetleges kialakításának feltételeiről. Az egyeztetés során informáltak
minket arról, hogy a Baranya-csatorna környezete a tervezési területen árvízveszélyes szakasz, így
nem egyértelmű, hogy jelen állapotában a depó alkalmas arra, hogy kerékpáros létesítmény kapjon
rajta helyet. Mindazonáltal a DD VIZIG munkatársai nem zárkóznak el attól, hogy a létesítmény megvalósulhasson, azonban ennek érdekében minden bizonnyal szigorú feltételeket kell szabniuk. Ilyen lehet
például a töltés magasítása, szélesítése, esetlegesen vízépítési műtárgyak elhelyezése. Az eddig leírtak fényében kijelenthető, hogy az elvi lehetőség adott a nyomvonal megvalósítására, azonban a későbbi tervezési folyamatban gondos, és körültekintő egyeztetés szükséges a VIZIG, és a kerékpárút
leendő üzemeltetője között, hogy a tervezhető megoldás mindkét fél számára kedvező legyen. A tervezői költségbecslésben a vízparti szakaszok várható költségét a leírtak ismeretében adtuk meg, de nem
zárható ki, hogy nagy eltérés jelentkezhet az általunk jelen stádiumban becsült, és a leendő valós költ14

ségek között. Az egyeztetés emlékeztetőjét ellenjegyzésre a VIZIG-nek megküldtük, azonban jelenleg
még nem kaptunk végleges állásfoglalást a részükről, így ez a melléklet jelen bírálati tervben még nem
kaphatott helyet.
2.4.2. Országos közutak kezelői. A vizsgálat nyomvonal szempontjából a Magyar Közút Nzrt. Tolna
Megyei és a Baranya megyei Igazgatósága az illetékes. A Pári – Dombóvár nyomvonalon tervezett
kerékpárúttal kapcsolatosan 3 db 5 számjegyű országos közút keresztezése kapcsán érintett a Magyar
Közút Nzrt. A Dombóvár – Orfű szakaszon az áttekintő helyszínrajzon ábrázolt kék, illetve lila nyomvonal variációk esetében érintett a Magyar Közút. A kék jelzésű nyomvonal a 611. számú, majd a 66. sz.
főutak mentén haladó szakaszán, annak belterületi szakaszain a Közút kérésére megvizsgáltuk a kétoldali egyirányú kerékpárút, illetve a kétoldali kerékpársáv kialakításának lehetőségét. A külterületi szakaszokon egyoldali, kétirányú kerékpárút kialakítását terveztük. A belterület-külterület határán a kerékpáros létesítmény típusváltását településkapu tervezésével szándékozzuk megoldani, a kerékpáros átvezetés ezen keresztezné a főutat. Ahol van megépített településkapu (középsziget), ott annak átalakításával megoldható az átvezetés. Kaposszekcső területén a MK kérésére megvizsgáltuk a főúttal párhuzamosan vezetett nyomvonal-variációk kialakíthatóságának lehetőségeit is. Az országos közutak mentén vezetett (kékkel jelölt) nyomvonal-variáció Oroszlótól a Pécsi tóig 4 számjegyű országos közutakon
halad, mint kijelölt nyomvonal. Ezeken az utakon az ÁNF értéke 2000 Ej/nap alatt alakul, így itt a kerékpárosok az úton a gépjárművekkel közösen közlekedhetnek, ezzel a MK Nzrt. illetékesei is egyetértenek. Ugyanez a helyzet áll fenn a lila színnel jelölt nyomvonal Kovácsszénájáig tartó szakaszán is. Az
egyeztetésekről készült emlékeztetőket jelen műszaki leírás mellékleteként bírálati szinten még nem
tudjuk csatolni, azok a Magyar Közút Nzrt. részéről még ellenjegyzés alatt állnak.
2.4.3. Idegen területek igénybevétele. A Pári – Dombóvár vonalon, a vasúti töltésen kialakított
nyomvonal esetében a tervezett kerékpárút gyakorlatilag kizárólag állami területeken halad, kivéve a
töltésről Dombóvár-Gunaras felé lecsatlakozó bekötési variációt, mely kerékpárútként kerülhet kialakításra. Ez a szakasz érinthet idegen területet, mindazonáltal ezt nem tartjuk komoly kockázatot hordozó
tényezőnek.
2.4.4. Környezetvédelem. A tervezett nyomvonalon, vagy amellett nincs NATURA 2000 terület, vagy
egyéb szigorúan védendő természeti érték. Ezzel együtt kellő odafigyelés és szakszerű tervezési munka kell ahhoz, hogy a környezetvédelmi kockázatokat a minimumra csökkentsük. Előreláthatólag EVD
és Natúra becslés készítése nem szükséges, de javasoljuk önálló környezetvédelmi munkarész készíttetését.
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2.4.5. Közművek. A nyomvonalban lévő vasúti közművek nyomait nem találtuk meg, véhetően
elbontásra kerültek. A helyszíni bejárás alapján a keresztező közművek a következők:
- Elektromos vezetékek: 12 db. nagyfeszültségű hálózati vezeték (20 kV), 2 db. kisfeszültségű
légvezeték keresztezése (0,4 kV), ezekkel kapcsolatban különleges teendő nincs. Egy
elektromos vezeték földkábelként van átvezetve a nyomvonal alatt, ezen kívül két elektromos
vezeték házi bekötését láttuk.
- 1 db csapadék csatorna keresztezést érintünk, így a magassági vonalvezetés későbbi megtervezésénél arra tekintettel kell lenni.
- Gázvezetékek: 3 db gázvezeték keresztezést észleltünk, ezeket a nyomvonal menti
szaglócsövek alapján azonosítottunk be. Az egyik vezeték a Bonyhád – Kocsola gázvezeték,
erről kis tábla tanúskodik.
- Egy, a MOL Nyrt. tulajdonába tartozó vezeték keresztezését is felfedeztük.

A légvezetékes hálózatokat szabványosítani kell, a gázvezetékeket pedig nagy valószínűséggel
kiváltások nélkül biztonságba lehet helyezni. E téren nem érzékelünk érdemi kockázatot.

3.

Tervezett kialakítás

3.1. Hálózati kapcsolatok, a tervezett kerékpáros létesítmények kategóriája
Tekintettel arra, hogy egy kerékpáros létesítmény kialakítását egyértelműen annak hálózati szerepe
határozza meg, mindenekelőtt ezt a kérdést kell vizsgálat tárgyává tenni. Az e-UT 03.04.11 sz. „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírás hálózati szerepük szerint négy kategóriába sorolja a kerékpáros létesítményeket, a következők szerint:



„A” hálózati szerep: OTrT szerinti országos törzsúthálózat elemei, pl. EuroVelo 6., 11. és 13, a
Balatoni Bringakör, és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal.
„B” hálózati szerep: „A” hálózati szerepű nyomvonal(ak)hoz csatlakozó regionális jelentőségű
területeket, településeket összekötő (kistérségi, települési és településkörnyéki) hálózati elemek,
újabb elnevezésük: „Regionális hálózat”.
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„C” hálózati szerep: Jellemzően települési, helyi uticélokat összekötő, egy térségen vagy településen belüli helyi célok elérését lehetővé tevő, vagy településrészeket összekötő nyomvonalak
hálózata.
„D” hálózati szerep: Olyan kerékpározható vegyes használatú közutak vagy üzemi utak, amelyek eredetileg nem kerékpározás céljára létesültek. Ilyen speciális útvonalak pl. a településen
belüli kisforgalmú utak, a mezőgazdasági utak, a meglévő erdészeti utak és erdei utak, a folyók
gátjai, illetve depói. Amennyiben az adott útvonal része valamely magasabb kategóriájú hálózatnak, akkor azt az adott magasabb kategória követelményei szerint kell kialakítani.

Esetünkben a vasúti nyomvonalon vezetett szakasz kizárólag „B” hálózati szerepű lehet, tekintve hogy
„A” hálózati szerepű nyomvonalakat köt össze és több kistérség között is kapcsolatot teremt. Ezen felül
jól illeszkedik az OTrT szerinti nyomvonalakhoz, kirajzolva egy Székesfehérvár – Polgárdi – Enying –
Tamási – Dombóvár – Pécs észak-déli irányú tengelyt, ahogy azt a következő ábra is mutatja.

A Dombóvártól Orfűig vezető nyomvonal-változatok ugyancsak „B” hálózati szerepűek kell, hogy legyenek, hiszen településeket kötnek össze. Amennyiben az OTrT tervezett módosításának megfelelően a
vizsgált útvonal is az országos törzshálózat részét fogja képezni, a tervezési kategória is módosulhat
„A” hálózati szerepre, azonban ez a KKK tanulmány szerint nem jelenti feltétlenül azt, hogy szükségszerűen annak kell lennie, „B” hálózati szerepű is lehet. A tervezhető létesítmény-típusok esetében azonban a tervezési paraméterek tekintetében (pl. használati szélesség) a két osztály között nincs különbség, mindkét hálózati szerepnek ugyanazok a kialakítási feltételei. A tervezett kerékpárút nyomvonala
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Szarvasd pusztától Dombóvárig az OTrT-ben foglalt Hőgyész – Döbrököz – Dombóvár kijelölt törzshálózati elemmel párhuzamosan halad, így a jövőben OTrT nyomvonallá válhat. Ezt a jövőbeni fejlesztések kijelölésénél, és finanszírozásánál figyelembe kell venni. Az általunk tervezett és bemutatott keresztmetszeti kialakítás az esetleges majdani OTrT szerepnek is megfelelő.
3.2. Tervezési paraméterek
A nyomvonalon tervezett („B” hálózati szerepű) kerékpárutak főbb tervezési paramétereit az alábbi táblázat mutatja be.
Létesítmény típusa /
Műszaki paraméterek
Kétirányú kerékpárút 2X1 haladósávval
(külterületen)
Kétirányú kerékpárút 2X1 haladósávval
(belterületen)
Kétoldali, egyirányú kerékpárút
(belterületen)
Kétoldali kerékpársáv
(belterületen)
Kerékpáros nyomkijelölés - útirányjelző
táblákkal is kijelölve (belterületen)
Árvédelmi töltésen kialakított üzemi út
(külterületen)
Kisforgalmú közút - útirányjelző
táblákkal kijelölve (külterületen)

Tervezési
sebesség (vt)

Használati
szélesség (Hsz)

Terelővonal

Optika

> 20 km/h

2,25 m

nem szükséges
felfesteni

felfestendő

nem szükséges
felfesteni
nem szükséges
1,00 m
felfesteni
"A" hálózati szerep esetén nyitott
1,25 m
kerékpársáv nem tervezhető.
Célszerű a 30 km/h
1,00 m
sebességkorlátozás bevezetése, és
veszélyt jelző táblák kihelyezése.
Célszerű útelzáró sorompóval a
3,00 m
gépjármű forgalom elől elzárni.
Kisforgalmú közút kijelölése akkor lehetséges,
ha a közúton az ÁNF értéke < 2000 Ej/nap.

< 20 km/h

2,00 m

< 20 km/h
< 20 km/h
< 20 km/h
> 20 km/h
> 20 km/h

felfestendő

3.3. Keresztmetszeti kialakítás
A teljes tervezési területen alkalmazott keresztmetszeti kialakításokat a 2. sz. Mintakeresztszelvények
ábrázolják. A mintakeresztszelvények meghatározásakor az előző pontban bemutatott paraméter táblázatot vettük figyelembe. A vasúti töltésen tervezett nyomvonal kialakítása a külterületi 2x1 haladósávos
kétirányú kerékpárútnak megfelelő. Ugyanilyen paraméterekkel bír a Gunarasfürdői városrész bekötése,
és a Dombóvártól délre, az országos közutak mentén vezetett kerékpárutak is. Az országos közutak
mentén, belterületen kétféle variáció kerülhet kialakításra, ezek a kétoldali egyirányú kerékpárút, és a
kétoldali zárt kerékpársáv lehetnek. Ezek kialakítását a Magyar Közút Nzrt.-vel történt egyeztetéseknek
megfelelően határoztuk meg. Kerékpáros nyomkijelölést a kék nyomvonal-változatok alternatív kialakításainál terveztünk, Kaposszekcső belterületén. Ezeken a szakaszokon javasoljuk az utcákban a 30
km/h sebességkorlátozás bevezetését. Kisforgalmú közúton a kék („A”), és a lila („C”) változatok esetében vezetjük a nyomvonalat. Ezeken a szakaszokon az ÁNF értéke minden esetben 2000 Ej/nap alatt
marad. Az árvízvédelmi töltéseken kialakítható kerékpáros célra használható üzemi utak kialakításánál
(zöld változat) a kersztmetszet tervezésénél 3,00 m burkolatszélességet terveztünk. Ezeknél az utaknál
fontos szempont, hogy a vízfolyást kezelő VIZIG szempontjait is szem előtt tartva a kezelő/fenntartó
járművek terhelését is képes legyen elviselni a pályaszerkezet, valamint, hogy a padka elegendően
széles legyen az esetlegesen szembetalálkozó járműveknek ahhoz, hogy egymást kikerüljék.
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3.4. A tervezett nyomvonal
A tervezett nyomvonal a meglévő Tamási – Pári kerékpárúttól Dombóvárig a 49. számú vasútvonal
felhagyott szakaszának vasúti töltésén vezet. Keresztmetszete „B” hálózati kategóriának megfelelően
kerül kialakításra. A nyomvonal rendszeresen vízfolyásokat keresztez, ezeken régi vasúti hidak, illetve
átereszek igénybevételével vezet keresztül. Jellemző, hogy a kerékpárút mentén fekvő szántóföldekre
földutak vezetnek, amelyek a nyomvonalat keresztezik, illetve ahhoz csatlakoznak, Ezeket a földútkeresztezéseket 20-30 m hosszon burkolattal kell ellátni. Az egyéb, kapcsolódó kisforgalmú utakon hálózati kapcsolatot alakíthatunk ki a környező településekkel. Így kötjük be Nagykónyit a 84+360 szelvényben csatlakozó 65351 j. úton, Kocsolát a 92+400 szelvénynél a 65353 j. úton, Dalmandot a 96+420
szelvénynél a 65156 j. úton, Szarvasd pusztát a 104+810 szelvénynél a csatlakozó földúton (annak
burkolásával), Gunarasfürdőt a 107+790 szelvénynél a csatlakozó földúton (ugyancsak annak burkolásával, továbbvezetésével), valamint Dombóvárt a tervezési szakasz végén, a 110+050 szelvényben, a
65195 j. úton. Ezeken a bekötő útvonalakon útirányjelző táblák kihelyezésével alakítjuk ki a kapcsolatteremtő infrastruktúrát. A Szarvasd pusztai bekötés a csatlakozó földút burkolattal való ellátásán kívül
tartalmazza a keresztező beton burkolatú utca kerékpáros nyomvonallá történő kijelölését is, így teremtve kapcsolatot a 6532 j. országos közúttal, mely az OTrt törzshálózat részét képezi. A kapcsolat
kialakításánál felmerült, hogy az országos közút feletti vasúti híddal párhuzamosan, a rézsűben a megfelelő esésviszonyokkal kialakított kerékpárútként legyen megépítve, azonban a bevágásban, a híd
takarásában, szűk helyen a kapcsolat kialakítása problémás lenne. Emellett a közúton közlekedő autók
is nagy sebességgel haladnak ezen a szakaszon, útcsatlakozás hiányában a kerékpáros kapcsolat
kialakítás ezen a helyszínen balesetveszélyes lenne. A nyomvonal mentén jellemzően a volt vasútállomások helyén, azok megmaradt épületeit is felhasználva alakíthatunk ki kerékpáros pihenőhelyeket. A
nyomvonalat a 4.1. – 4.8. sz. átnézeti helyszínrajzok mutatják be, amelyeken feltüntettük a legfontosabb
keresztezéseket és egyéb releváns információkat, valamint a kapcsolatokat biztosító beavatkozásokat.
A helyszínrajzokon ugyancsak jelöltük a tervezett pihenőhelyeket, valamint Dombóvár város nyomvonalunkhoz kapcsolódó meglévő kerékpáros létesítményeit. A tervezett fejlesztések közül Borbás László
előzményterve alapján ugyancsak ábrázoltuk a hálózati szinten releváns kerékpáros útvonalakat.
3.5. Lehetséges változatok
A Pári – Dombóvár közötti nyomvonal esetében egyértelmű, hogy a kerékpárút az egykori vasútvonal
felhagyott töltésén vezet, így a szakasz nagy részén nincs értelme változatokról beszélni, a keresztmetszeti kialakítás is csak egyféle lehet. Választási lehetőségek a nyomvonal végénél, Dombóvár északi
részénél adódnak, annak kapcsán, hogy a kerékpárút miként csatlakozzon Dombóvár meglévő kerékpáros infrastruktúrájához.
Első lehetőségként a hálózati kapcsolatot Gunarasfürdőn keresztül alakíthatjuk ki, úgy, hogy a nyomvonalról annak 107+790 szelvényében ágazunk le. Ebben a szelvényben a nyomvonalhoz földút csatlakozik, ez a földút a Vagykonda-patakig tart, afelett épített hídon átvezethető. Ezen a szakaszon kerékpárút
alakítható ki. A hídtól a Gunarasfürdői kápolnáig a mai ösvény nyomvonalán ugyancsak kiépíthető kerékpárút. Gunarasfürdő területén belül a Tó utcán kerékpáros nyomkijelöléssel, majd a Fürdő utca men-
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tén tervezett gyalog-kerékpárúton érhetjük el a Gunarasi utca mentén vezető meglévő elválasztás nélküli gyalog-kerékpárutat, mely jelenleg ott kezdődik.
Második lehetőségként a nyomvonal végén, a 110+050 km szelvényben csatlakozhatunk a 65195 j.
országos közúthoz, ahol kerékpáros nyomkijelöléssel haladhatunk tovább. A nyomkijelölés a IX. utca Gorkij utca nyomvonalon haladhat a kórházig. A Kórház utca mentén jelenleg a Köztársaság utcától
csak a Radnóti utcáig található egy elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút. Ennek a kerékpárút szakasznak a meghosszabbításával eljuthatunk a vasútállomásig – ezt a kerékpárutat a Gorkij utcáig mindenképpen javasoljuk meghosszabbítani (de ideális esetben a vasútállomásig is érdemes lenne). Ehhez a
gyalog-kerékpárúthoz csatlakozhatna a Gorkij utcában kijelölt nyomfelfestéssel kialakított nyomvonal,
így bekötve a tervezett kerékpárutunkat.
A két változat közül az első változatot javasoljuk kialakítani, hiszen ez rövidebb hosszon jelent kerékpárút építést, mindemellett a Dombóvárral kialakítandó kapcsolatot így is megteremti. A második változat elemeit mindemellett egy távlati fejlesztés keretein belül ugyancsak javasoljuk kialakítani a teljesebb
hálózat elérése érdekében.
A Dombóvár – Orfű közötti kapcsolatteremtés céljából az előzőekben már leírtak szerint 3 alapvető
nyomvonal változatot készítettünk. Az alapvetően az országos közutak mentén haladó nyomvonalat az
áttekintő helyszínrajzokon (1.2.1. – 1.2.2. rajzok) kék színnel, és „A” betűvel jelöltük. A Baranyacsatorna parti depóján vezethető, üzemi útként kialakítható nyomvonalat zöld színnel, és „B” betűvel
jelöltük. Harmadik lehetőségként olyan nyomvonal-változatot igyekeztünk találni, amely az előző kettőnél hosszabb ugyan, de magassági vonalvezetését tekintve kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik. Ezt
a térképen lila színnel, és „C” betűvel jelöltük.
Az egyes változatokat az alapján szakaszoltuk, hogy az egymással csatlakozó pontokban mindenképpen szakaszhatár legyen, így a végül kiválasztásra kerülő nyomvonal az egyes változatok egymástól
független szakaszaiból is összeállítható legyen. Tehát a három változat mindegyikéből választhatók
részek, ezek önmagukban vizsgálhatók. A kiválasztandó változat végül az egyes szakaszok legkedvezőbb kombinálásával állítható elő.
Az „A” változat esetében alapvető koncepció, hogy külterületi szakaszon egyoldali, kétirányú kerékpárútként vezetjük a nyomvonalat, belterületen pedig a Magyar Közút Nzrt. kérésére kétféle kialakítást is
megvizsgálunk. Így az országos közút mentén a létesítmény típusa kétoldali egyirányú kerékpárút, és
kerékpársáv is lehet. A külterület-belterület határán a településkaput használva kerékpáros átvezetéssel
váltunk létesítmény típust. Ahol jelenleg nincs településkapu, oda tervezünk, ahol van, ott a meglévőt
alakítjuk át, hogy a kerékpáros átvezetés kialakítható legyen. A nyomvonal Kaposszekcsőn kezdődik,
belterületi szakaszon. Ezen a területen a 611 sz. főút mentén vezetett variációk mellett a Magyar Közút
kérésére megvizsgáltuk a párhuzamos utcákon vezethető nyomvonalak kialakításának lehetőségét is. A
főúttól nyugatra a nyomvonal kialakítható úgy, hogy a főút jobb oldalán lévő kerékpárutat a Kossuth
Lajos utcától a Béke utcáig meghosszabbítjuk (A1-2 szakasz). Onnan a Napsugár utcán, illetve az Ifjúság utcán kerékpáros nyomkijelöléssel juthat el a település határáig A1-3 szakasz). Másik változatként
a Kossuth Lajos utcán - Táncsics utcán kijelölt útvonalról letérve a Zalka utcán vezethet a nyomvonal
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(A1-1 szakasz). Vásárosdombó belterületén is adódik alternatívája a 611. sz. főút mentén vezetett
nyomvonalnak: Az UNI – CAD Bt. által elkészített tervek már engedéllyel rendelkeznek, ezek alapján a
nyomvonal kis utcákon, valamint épített egyéb nyomvonalszakaszokon kerülővel vezet át a település
keleti oldalán. Az említett tervben a Település északi végétől a megyehatárig kerékpárút vezet a főút
(szelvényezés szerinti) bal oldalán. A Kaposszekcsőig továbbvezetendő kerékpárút a főút másik oldalán
halad, az átvezetést a megyehatáron, a Sarádi-patak déli oldalán kell kialakítani.
A nyomvonal Sásdig a 611. sz. főút mentén halad tovább, onnan a 66. sz. főút mentén vezet, Sásd
határában keresztezve a Baranya-csatornát. Az A1 szakasz magába foglalja a Vásárosdombó külterületi szakaszán meglévő Margitmajorig tartó kerékpárutat. A külterületre tervezett kerékpárút szakaszokat
ehhez hasonlóan Sásdig bal oldalon érdemes vezetni. Sásdtól Oroszlóig a 66. sz. főút mentén vezet a
nyomvonal, ez a szakasz komoly szintkülönbségeket kűzd le. Oroszlótól a Bodolyabér - Magyarhertelend – Pécsi-tó útvonalon a nyomvonal 4 számjegyű országos közutakon vezet, és két helyen is meredeken emelkedik. Az egyik ilyen szakasz Bodolyabér mellett, a másik Magyarhertelend, és a Pécsi tó
között félúton található. Ez a két meredek szakasz próbára teheti a kevésbé edzett kerékpárosokat. A
nyomvonal a Pécsi tó északi végénél csatlakozhat a tó körül található gyalog-kerékpárúthoz.

A nyomvonal 611. és 66. sz. főutak mentén vezetett belterületei szakaszain a lehetséges két keresztmetszeti kialakítás (kétoldali egyirányú kerékpárút, ill. kétoldali kerékpársáv) közül a kerékpársáv kialakítását javasoljuk, ugyanis több helyen tapasztaltuk, hogy a keresztmetszet jelenlegi kialakítását nagyon
megbontaná a közút melletti területek (kapubehajtók, közelmúltban megépített akadálymentesített autóbusz megállóhelyek, stb...) jól megtervezett kialakítását.
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A „B” változat esetében a Baranya-csatorna parti depóján vezetnénk a nyomvonalat, mint kerékpáros
közlekedésre alkalmas üzemi út. Ebben az esetben a DD VIZIG-gel folytatott konzultásció alapján úgy
tudjuk, hogy szükség lehet a depó magasítására, árvízvédelmi töltéssé alakítására, szélesítésére. Jelen
állapotot alapul véve Északról Dél felé haladva a vízfolyás jobb oldalán vezetnénk a nyomvonalat. Ez
leginkább azért indokolt, mert a
környező települések ezen az
oldalon fekszenek, így a feléjük
kialakítandó bekötéseket könynyebben ki lehet alakítani. A
nyomvonal a meglévő Kaposszekcső – Csikóstőttős kerékpárútról
leágazva kezdődik, és gyakorlatilag szakaszonként folyamatosan
alternatívát jelent az „A” változat
szakaszaival szemben. A két
nyomvonal-változat között váltópontot jelenthet a Vásárosdombótól délre vezető kerékpárút végénél, Margitmajornál található, vasútvonalat keresztező burkolt út, Sásdnál a 66. sz. főút, és a vízfolyás keresztezése, valamint az Oroszlótól Nyugatra található 6601 j. út –
Baranya-csatorna keresztezés. A vízfolyás partján vezetett nyomvonal tehát 4 szakaszon jelenthet alternatívát Kaposszekcsőtől Bodolyabérig. Ezen szakaszok közül a B-3 bír nagy jelentőséggel, mivel
magassági vonalvezetés szempontjából sokkal kedvezőbb lehetne, mint az A-3 szakasz.

A „C” változat gyakorlatilag az „A” változat második felének kiváltása lehet, a Pécsi tótól Északra fekvő
hegyvonulatot (Diriskó-hegy, Bányatető) nyugatról kerüli. A helyszíni bejárás során meggyőződtünk
arról, hogy ez a nyomvonal-változat magassági vonalvezetés szempontjából kedvezőbb, mint az „A”
változat. A nyomvonal a kovácsszénájai leágazásig a 6601 j országos közúton halad, majd a Sugár
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úton haladva éri el a Kovácsszénájai-tavat. A tó partján a
fizikai lehetősége megvan
egy kerékpáros útvonal kialakíthatóságának, hiszen jelenleg is közlekednek a tó déli
partján gyalogosan, illetve
lóháton. A létesítmény a
Herman Ottó-tónál véget érő,
Pécsi tó felől érkező kerékpárúthoz csatlakozhat. Mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy a helyi horgászokat
a közlekedő kerékpárosok
minél kevésbé zavarják, valamint hogy az úton lóval is közlekedni lehessen. Ez hatással lehet a pályaszerkezet meghatározására
is, mi javasoljuk, hogy az valamilyen stabilizált burkolatú útként kerüljön kialakításra, vagy esetleg a
kerékpárút mellett vezessen egy gyalogosok, és lovak számára is járható burkolatú gyalog-lóút.

4.

Költségbecslés

A feladatunk tagolásának megfelelően két külön tervezői költségbecslést készítettünk. Az első költségbecslés a Pári – Dombóvár szakaszon kialakítandó, vasúti töltésen vezető kerékpárútra vonatkozik.
Mivel ezen a szakaszon a nyomvonal meghatározott, és annak összes hálózati kapcsolatot biztosító
leágazását javasoljuk megépíteni, ebben a részben a nyomvonalat nem szakaszoltuk, végeredményként a teljes költséget kaptuk. A tervezett kerékpárút várható bekerülési költségének becslésekor a
térségben korábban tervezett kerékpárutak valós költségeiből indultunk ki, felhasználva az EuroVelo 6.
és a Balatoni Bringakör Megvalósíthatósági tanulmányainak készítésekor e tekintetben nyert tapasztalatainkat. A költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat.
A második költségbecslés a Dombóvár – Orfű összeköttetés lehetséges hálózati elemeit foglalja össze
táblázatosan, összeilleszthető szakaszonként mutatja be azok egyedi részköltségeit. Az egyes szakaszok kódjait a 2.2.1. és 2.2.2. számú áttekintő rajzok mutatják. A tervezés ezen szintjén a költségek
erősen közelítő jellegűek, a valódi költségek csak részletekben jobban elmélyülő későbbi tervezési fázisban mutathatók ki. A 611. és a 66. sz. országos közutak belterületei szakaszain vezetett nyomvonalak esetében a két lehetséges alternatíva közül a kerékpársáv kialakításával számoltunk, mint tétel,
mivel ez költségesebb megoldás, mint a kétoldali, egyirányú kerékpárút kiépítése. A nyílt vízelvetés
zárttá alakítása esetén a fajlagos költség a ~ 72 000 Ft/m–ről akár ~120 000 Ft/m-re is emelkedhet. Az
egyes szakaszok költségeit mutatja be a következő táblázat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a két költségbecslésben közölt értékek Nettóban értendők, továbbá, hogy a
második (Dombóvár – Orfű közötti) szakaszra készített költségbecslés csak tájékoztató jellegű. A végső
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megvalósítási költségek nagyban függenek a további egyeztetésektől, és egyéb, a tervezést befolyásoló
döntésektől.
Tamási (Pári) - Dombóvár kerékpárút költségbecslése
Tétel
Mennyiség Mértékegység
Egységár
Kerékpárút építése - külterületi, "B" hálózati
szerepnek megfelelően kialakított
26 180
m
37 000 Ft
keresztmetszettel, a vasúti töltésen vezetve
Nyomvonalhoz közel eső település
bekötése földút burkolásával, kerékpáros
350
m
75 000 Ft
nyomkijelöléssel (Szarvasd puszta - 120 m,
Gunarasfürdő - 230 m)
Nyomvonalhoz közel eső település
bekötése kerékpárút építéssel
440
m
40 000 Ft
(Gunarasfürdő - 240+200 m)
Kerékpárút építése - belterületi, "C"
hálózati szerepnek megfelelően kilalkított
1 900
m
40 000 Ft
keresztmetszettel, a Kórház utca mentén
vezetve (opcionális)
Kerékpárút építése - külterületi, "B" hálózati
szerepnek megfelelően kialakított
keresztmetszettel, a vasúti töltésen vezetve
2 265
m
37 000 Ft
(nyomvonal Gunarasfürdői lekötés utáni
vége - opcionális
Közúti átvezetés járdasziget kiépítése nélkül
4
db
250 000 Ft
Átvezetés földúton, csatlakozó burkolat
30
db
2 800 000 Ft
építésével
Meglévő áteresz felújítása
26
db
250 000 Ft
Meglévő kis méretű kerethíd felújítása,
8
db
600 000 Ft
korlát kihelyezésével
Új áteresz építése
3
db
750 000 Ft
Kisméretű kerethíd újjáépítése
3
db
800 000 Ft
Áteresz elbontása
2
db
100 000 Ft
Kerékpáros pihenőhely kialakítása
4
db
1 300 000 Ft
Kerékpáros korlát kihelyezése hidakon
600
m
12 000 Ft
Kerékpáros pihenőhely kialakítása meglévő
4
db
3 000 000 Ft
vasúti épület felhasználásával
Nyomvonalhoz közel eső település
bekötése kerékpáros útirányjelzéssel
1 910
m
400 Ft
(Nagykónyi - 760 m, Kocsola - 250 m,
Dalmand - 520 m, Szarvasd puszta - 380 m)
Kerékpáros hálózati elem kialakítása
Dombóváron kerékpáros nyomkijelöléssel
4 090
m
600 Ft
(760 m + 2200 m + 1130 m)
A kerékpárút, és hozzá kapcsoló hálózati összekötések kialakításának teljes költsége
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Összköltség
968 660 000 Ft

26 250 000 Ft

17 600 000 Ft

76 000 000 Ft

83 805 000 Ft

1 000 000 Ft
84 000 000 Ft
6 500 000 Ft
4 800 000 Ft
2 250 000 Ft
2 400 000 Ft
200 000 Ft
5 200 000 Ft
7 200 000 Ft
12 000 000 Ft

764 000 Ft

2 454 000 Ft
1 301 083 000 Ft

szakasz
részjele
egységek

1

beavatkozás típusa

hossz (m)

Kerékpársáv közút szélesítésével
(Belterület)
Csomópont átalakítása

A1

fajlagos költség
méterenként
(Ft/m)

összköltség (Ft)

500

72 000

36 000 000

1

1 000 000

1 000 000

2

Kerékpárút

260

65 000

16 900 000

3

Kerékpáros nyomkijelölés

740

2 000

1 480 000

4

Kerékpáros nyomkijelölés

600

2 000

1 200 000

5

Kerékpárút

1 700

40 000

68 000 000

6

Kerékpársáv közút szélesítésével
(Belterület)

1 100

72 000

79 200 000

1

Kerékpárút

3 440

40 000

137 600 000

Kerékpársáv közút szélesítésével
(Belterület)

1 970

72 000

141 840 000

1

1 000 000

1 000 000

3 110

40 000

124 400 000

440

72 000

31 680 000

1

1 000 000

1 000 000

2 050

2 000

4 100 000

2 890

2 000

5 780 000

2 520

2 000

5 040 000

4 960

2 000

9 920 000

A2
2

Csomópont átalakítása
1
A3
2

Kerékpárút
Kerékpársáv közút szélesítésével
(Belterület)
Csomópont átalakítása

1
A4
2
1
A5
2

Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal
Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal
Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal
Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal

B1

-

Vízfolyás depóján vezetett üzemi út

5 610

65 000

364 650 000

B2

-

Vízfolyás depóján vezetett üzemi út

4 520

65 000

293 800 000

B3

-

Vízfolyás depóján vezetett üzemi út

3 210

65 000

208 650 000

B4

-

Vízfolyás depóján vezetett üzemi út

2 790

65 000

181 350 000

7 120

2 000

14 240 000

2 420

2 000

4 840 000

1
C5

D5

2

Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal
Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal

3

Kerékpár-, és lóút

2 050

2 000

4 100 000

-

Kisforgalmú közúton vezetett
nyomvonal

4 670

2 000

9 340 000
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5.

Konklúziók, javaslatok, teendők összefoglalása

A tervezett kerékpáros létesítmények összessége alapvetően két részből áll:



Páritól Dombóvárig a kerékpárút a felhagyott vasúti töltésen vezet, míg a
A Dombóvártól Orfűig terjedő szakaszon a kerékpáros útvonal kialakítására több lehetőség is adódik, ahogyan azt az előzőekben leírtuk.

A két külön rész esetében különféle teendők adódnak.
A vasúti töltésen vezetett első rész esetében a következőtényezőket kell szem előtt tartani:
-

-

-

-

-

az előzőleg a MÁV tulajdonába tartozó ingatlanok, értékek kezelői, vagy tulajdonosi jogait az
érintett Önkormányzatoknak meg kell szerezniük. Az egykori állomásépületek használatára vonatkozóan javaslatunk a következő: az épületek bentlakási viszonyait rendezni kell, az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanokat felújítás után kerékpáros pihenőhelyként lehetséges
hasznosítani. Így a kerékpáros pihenőhelyeken étkezni, tisztálkodni is lehetőségük lesz a kerékpáros túrázóknak. A jelenleg az épületekben bármilyen jogcímen tartózkodó lakókat fel kell
készíteni arra, hogy a jövőben lakhelyük mellett kerékpárút fog vezetni.
A környező településeket a tervezett módon elérhetővé kell tenni a kerékpárúton közlekedők
számára. Dombóvár bekötésére javasoljuk a tervben megfogalmazott mindkét útvonal kialakítását, valamint Borbás László tervének egyes (rajzunkon is megjelenített) elemeit is megvalósítani, melyek a hálózatot teljessé tehetik a város északi részén.
Szükségesnek tartjuk az egyeztetést a nyomvonal mentén fekvő vadászterületek vadgazdáival. Az illetékeseket az engedélyezési eljárásba feltétlenül szükséges bevonni, mint érintett feleket.
A tervezett kerékpárút üzemeltetési és fenntartási kérdéseinek jogszabályi keretei kidolgozás előtt állnak. Nem zárható ki, hogy a közeli jövőben valamely állami szervezet (nagy valószínűséggel a Magyar Közút Nzrt. vagy az illetékes VIZIG) fogja ellátni a kezelési feladatokat az
„A” és esetleg a „B” hálózati szerepű kerékpáros útvonalakon. Pusztán szakmai megfontolások
alapján az is valószínűnek látszik, hogy jellemzően, de nem kizárólag az országos közutaktól
távol eső kerékpárutak esetében, a konkrét üzemeltetést – az állami kezelővel kötendő külön
megállapodások alapján és állami források felhasználásával – az érintett önkormányzat, vagy
azok meghatározott csoportja, esetleg a megyei önkormányzat fogja végezni. Ma ezt a kérdést
ennél pontosabban nem lehetséges megválaszolni.
A vasúti töltésen vezetett szakasz üzemeltetési és fenntartási feladatait, az előzőekben leírtak
szerint, nagy valószínűséggel az érintett önkormányzatoknak (vagy az általuk létrehozott társaságnak) szükséges ellátniuk, a vázolt körülmények figyelembe vételével. A feladatok között
nem csak a kerékpárút burkolata és padkája tisztántartásának kell szerepelnie, hanem gondot
kell fordítani a környezet növényzetének gondozására is. A jelenlegi állapot mutatja, hogy a
vasúti töltésen a különböző cserjék, tüskés növények (pl. vadrózsa, körte, akác és néhol szeder) könnyen megtelepszenek, és terjeszkednek. Ezek azon túl, hogy gyökerükkel a pályaszer-
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kezet alá benyúlva a burkolatot tönkreteszik, az űrszelvénybe is benyúlhatnak, ami közúti biztonsági kockázatokat rejt, így tehát gondoskodni kell a növényzet rendszeres irtásáról.
A Dombóvártól Orfűig vezetett nyomvonal (második rész) kapcsán több féle vonalvezetés kialakításának a lehetőségét megvizsgáltuk. A legfontosabb kérdés ezzel a résszel kapcsolatosan az, hogy a
felmerülő változatok közül melyiket lehetséges, és érdemes megvalósítani, illetve hogy a megvalósításnak milyen feltételei vannak. Összefoglalva ezek a következők:
-

-

-

-

-

Az „A” változat megvalósíthatósága nagyban függ a Magyar Közút Nzrt. Megyei
illetéskeseinek álláspontjától. Az alapelvünk ebben a változatban az, hogy a külterületi szakaszokon egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése indokolt, míg belterületen irány szerint szétválasztott létesítmény típus alkalmazása a legjobb megoldás. Ezzel a Magyar Közút munkatársai
is egyetértenek, azonban a belterületen vezetett szakaszok pontos kialakításával kapcsolatosan a későbbiekben még további egyeztetések lesznek szükségesek.
A „B” változat esetében a megvalósíthatóság a DD VIZIG - mint a vízfolyás kezelője – által
megszabott feltételektől függ. A Baranya-csatorna menti területek a vizsgált szakaszon árvízveszélyes területek, így nagy eséllyel a kerékpárral használható üzemi út megépítése előtt (annak
feltételeként) a depó szélesítésére, magasítására lehet szükség. Így ennek a nyomvonalnak a
költségeit nehezen lehet előre meghatározni a tervezés jelenlegi szintjén. A part mentén vezetett változat kedvező lehetőségeket hordoz magában a kedvező magassági vonalvezetés jóvoltából, így a változatnak még akkor is van létjogosultsága, ha a költségei magasabbak az alternatív változaténál. Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a későbbi tervezés során a DD
VIZIG illetékeseivel körültekintően történjenek meg a szükséges egyeztetések és konzultációk,
hogy azok eredményeképpen mindkét fél számára előnyös megoldás születhessen.
A választást az egyes változatok szakaszai közül azok költségvonzatain túl számos más
szempont is meghatározhatja. Ezek közül a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a nyomvonalat a
kevésbé edzettek (idősek, gyerekek, családosok, alkalmi túrakerékpározók, stb...) is képesek
legyenek használni. Így mi a magassági vonalvezetés szempontjából legkedvezőbb kombinációt javasoljuk továbbtervezni. Az így kialakuló nyomvonalnak tehát ideális esetben tartalmaznia
kell a B3, és a C5 szakaszokat, ezek ugyanis nem tartalmaznak meredek emelkedőt.
Javasoljuk továbbá, hogy a 6601 j. út kovácsszénájai leágazásától Abaligetig haladó D5 szakaszt (türkizkék) is jelöljék ki kerékpáros útvonalnak. Így kialakulhat egy Pécsi tó – Abaliget –
Kovácsszénája kerékpáros körút, amit az Orfűn megszálló kerékpáros turisták megtehetnek,
mint napi kerékpáros távot.
Ugyancsak javasoljuk Sikonda bekötését a hálózatba oly módon, hogy Magyarhertelendtől Magyarszékig a 6602 j. úton kerékpáros útirányt jelöljenek ki – ugyancsak türkizkék színnel jelöltük)

A műszaki leírás során hivatkozott emlékeztetőket a mellékletek tartalmazzák. A tervrajzokat az anyag
szöveges része mögé helyeztük el.
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Átereszek / hidak

~4 m

x

Négyzetes km. Beton.
Korláttartó szegéllyel.
Eltömődött.

81+690

1221 -1224

0,20 m

~4 m

x

PVC cső

81+840

1230-1234

1m

7-8 m

82+060

1239-1242

?

7-8 m

82+340

1260-1261

4m

8m

x

Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.

82+810

1268-1270

4m

6m

x

Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.

83+480

1275-1279

2m

6m

x

Patak fölött 1 m magasan.
Vasbeton híd. Korláttartó
szegéllyel. Korlát hiányzik.

83+800

1291-1294

1m

7-8 m

x

Kör km. Beton. Ferde
előfej.

85+560

1339-1341

1m

7-8 m

x

Beton. Kör km. Eltömődött

86+170

1350-1351

0,8-1 m

7-8 m

x

Beton. Kör km. Eltömődött

86+550

1354-1356

86+860

1368-1372

1-1,5 m

x

87+880

1374-1378

1-1,5 m

x

87+950

1385-1386

1m

8-9 m

x

88+050

1393-1394

1m

7m

x

Elbontandó

1m

Csere, új építés,
bővítés

1213 - 1219

Felújítandó
(állagjavítás)

Hossz / Támaszköz

81+600

Eredeti állapotban
megtartandó

Átmérő /
Nyílásméret

Állapot, Teendő

Fénykép száma
(azonosítója)

Méretek

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Azonosítás

Egyéb megjegyzés

Négyzetes km. Beton

x

x

x

Beomlott híd

Beomlott híd
Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.
Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.
Beton. Kör km. Nagyon
eltömődött
Beton. Kör km. Eltömődött

x

Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.
Beton. Kör km, 1965.
Tisztítandó
Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó - beomlott
Beton. Eltömődött

88+140

1398-1399

1m

88+740

1406-1408

1m

89+670

1424-1427

90+260

1433-1435

90+660

1437-1439

12 m

92+410

1474-1475

6m

92+720

1483-1490

15 m

x

93+200

1496-1497

~1 m

10-12 m

x

94+140

1502-1503

0,6 m

8m

x

94+360

1506-1508

0,8-1 m

15-20 m

x

Tégla. Felújítandó.

94+580

1511-1513

1m

20-25 m

x

Tégla. Felújítandó.

95+140

1516-1519

1,2-1,5 m 10-15 m

x

95+850

056-058

15 m

x
x

0,3 m

0,6 m

x

Híd. Beton. Korláttartó
szegéllyel, korlát hiányos.

x

x

x

Négyzetes km. Beton.
Eltömődött.
Tégla aljú kerethíd- beton
hossztartó. Korlát kell.
Beton. Csőáteresz.
Eltömődött.
Beton. Csőáteresz.
Eltömődött.

Beton. Ferde előfej.
Iszapos
Acél.

Közműkeresztezések

20 kV

84+360

1311-1317

x

20 kV, 0,4 kV
trafó és oszlopok

84+910

1325-1331

Elektromos vezeték házi
bekötése

84+910

1325-1331

Elektromos földkábel
átvezetés

92+410

1469-1471

Elektromos légvezeték és
házi bekötés 0,4kV

92+945

1492

92+945

1493

?

Szagló (Gázvezeték nem
biztos hogy keresztezi a
nyomvonalat)

95+250

1520-1521

x

Szagló bal oldalon Bonyhád Kocsola gázvezeték

95+750

1530

x

x

Védelembe
helyezés
Kiváltás eredeti
nyomvonalon
Kiváltás új
nyomvonalon

x

Nincs teendő

1284-1286

Egyéb

83+650

Távközlési kábel

20 kV

Közvilágítási kábel

x

Nagyfeszültségű
(erőátviteli) kábel

1225-1226

Gáz vezeték

81+690

Víz vezeték

Fénykép száma
(azonosítója)

Állapot, Teendő

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Csapadék csatorna

Közmű megnevezése
Szennyvíz csatorna

Azonosítás

Egyéb megjegyzés (kiváltás:
milyen hosszon, oszlop,
akna, egyéb műtárgy)

Elektromos légvezeték
keresztezés

Elektromos vezeték.
Nagyfeszültség.

Építmények, tereptárgyak, altalaj
Sűrű növényzet, erdő

82+500

1262

83+600

1280-1282

x

Keresztező földút

84+000

1295-1303

x

Keresztező út

84+000

1295-1303

Földútcsatlakozás bal oldalról állomásépület
felé

84+000

1295-1303

Állomásépület / laknak benne/
Karám, rakodó bal oldalon

84+250

1305-1310

Elkerített karám a nyomvonalon kb 100-150
m hosszon

84+360

1311-1317

x

Aszfalt út kereszteződés

84+910

1325-1331

x

Földút keresztezés ~2-3 m széles

85+200

1333-1334

x

Földút csatlakozás jobb oldalon
(nyomvonalon vezetett földút tér le jobbra)

88+560

1402-1403

x

Földút csatlakozás mindkét oldalon

88+850

1411-1413

x

Földút csatlakozás mindkét oldalon

90+000

1431-1432

x

Földút csatlakozás

90+670

1442

90+780

1444-1448

x

Földút csatlakozás ~ 4 m széles

91+660

1454-1456

x

Földút csatlakozás ~ 4 m széles

Vízmosás

1245-1246

Talajcsere
szükséglet

82+090

Vízelvezetési
nehézség

1243-1244

Bontandó épület

Fénykép száma
(azonosítója)

82+085

Bontandó burkolat

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Várható egyeztetési
nehézség (pl MK)

Állapot, Teendő
Meglévő csomópont
átépítés szükséges

Azonosítás

Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna,
folyóka, tározó, stb. szükséges)

Mezőgazdasági behajtó (mocsaras terület)
bal oldalon
Földútcsatlakozás / illegális szemétlerakó
felszámolása

x

Vadászles bal oldal

x

Beomlott út ~100 m hosszban

Illegális hulladéklerakó felszámolása

92+350

1459

92+400

1461-1463

92+410
92+415
92+670
92+950

1465-1468
1476-1477
1480-1481
1494

x
x
x

Útcsatlakozás
Illegális hulladéklerakó felszámolása
Földút csatlakozás ~ 3 m széles
Földút csatlakozás ~ 4 - 5 m széles

93+210

1498

x

Földút csatlakozás jobb oldalon

93+260

1499

x

Földút csatlakozás bal oldalon

94+200

1504

95+600

1523-1526

x

96+420

1532-1534

x

Vasút állomás épülete

Elbontandó fa épület
Útkereszteződés. ~3 -4 m. Temetőhöz
vezető út
Aszfalt út 65156-os út keresztezés. 5,5 m
széles.Szakasz vége

Átereszek / hidak
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati

Elbontandó

Csere, új építés,
bővítés

9,5 m

Felújítandó
(állagjavítás)

672

Állapot, Teendő
Eredeti állapotban
megtartandó

Átmérő /
Nyílásméret

105+000
6532.j út
keresztezése

Hossz / Támaszköz

Fénykép száma
(azonosítója)

Méretek

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Azonosítás

Egyéb megjegyzés

korlát szükséges

x

bal oldal: felülről is átereszből
érkezik a víz
jobb oldal: szintén áteresz, ~ 3
m szintkülönbség

104+600

666

1m

103+440

614

0,8-1 m

102+740

599

?

101+950

582

0,8 m

101+740

562
537 (kifolyás)

4m

101+600

557

101+560

544

2,5 m

100+890

538

0,8 m

x

beton áteresz, mélyen van,
hosszú

1,0 m

x

beton

100+030

x

beton, tisztítandó, felújítandó

x
x

ferde fejű, beton áteresz, nagy
szintkülönbség a két vége
között, bal oldalon 3-4 m töltés

x

11m

x
x

18 m

98+700

458

0,6 m

rövid

97+740

450

1,0 m

rövid

x
x

beton, teljesen el van temetve

Nagy híd, tégla, alig van a
környezetében víz
rossz állapotban lévő áteresz,
jelentős mennyiségű vizet
szállít
tégla híd/áteresz, 1,8 m magas,
nincs benne víz

kis áteresz, kis fedéssel, jó
karba helyezendő
beton, kis fedés, tisztítandó

Közműkeresztezések
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati
Védelembe helyezés

x

103+950

633

fedlap

509

volt oszlop

~97+100

427

akna, bal oldal, út mellett

97+030

422

96+920

418

Kiváltás eredeti
nyomvonalon
Kiváltás új
nyomvonalon

x

Nincs teendő

644

Egyéb

104+180

Távközlési kábel

x

Közvilágítási kábel

x

Nagyfeszültségű
(erőátviteli) kábel

650

Gáz vezeték

104+260

Víz vezeték

Fénykép száma
(azonosítója)

Szennyvíz csatorna

Állapot, Teendő

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Csapadék csatorna

Közmű megnevezése

Azonosítás

Egyéb megjegyzés (kiváltás:
milyen hosszon, oszlop,
akna, egyéb műtárgy)

nagyfeszültség

szaglócső 2 oldalon

?
x

Építmények, tereptárgyak, altalaj
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati
Állapot, Teendő
Várható egyeztetési
nehézség (pl MK)

csatlakozó földút, bal oldal

104+100

640

103+950

636
618

103+220

~102 km

Sűrű növényzet,
erdő

665

Vízmosás

104+810

Talajcsere
szükséglet

tüskés növényzet (akác) EGÉSZ
TERVEZÉSI SZAKASZRA ÉRVÉNYES

Vízelvezetési
nehézség

670

Bontandó épület

Fénykép száma
(azonosítója)

-

Bontandó burkolat

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Meglévő csomópont
átépítés szükséges

Azonosítás

Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna,
folyóka, tározó, stb. szükséges)

bal és jobb oldal földút, jobb olalon rögtön
vége van, telekbehajtó
épületek bal oldalon, felhagyott
mellékhelyiség épület mögött aszfalt
burkolatú út
két irányban lehajtó (földút)
földút csatlakozó 2 oldalon

592

vadles a bal olalon

590

bal oldalon nagy töltés (~3 m) KORLÁT
kihelyezésének vizsgálata
vadles a jobb olalon
jobb olalon földútcsatlakozás

101+750
101+450

535

földút keresztezés

101+000

524

földút keresztezés

100+320

495

földút csatlakozás
tanya jobb oldalon

97+400

445

földút keresztezés
Väderstadt bemutató gazdaság

97+030

422

földút keresztezés
bal oldalon vasúti rakodó és raktárépület
Vasúti állomásépület, lakott

96+420

65156 j. út keresztezése, Dalmand

Átereszek / hidak

5241-5243

107+600

Nagykondapatak

A 6532 sz. út fölött
átvezető híd. 3 m széles.
Korlát hiányzik.

~1 m

x

Köríves beton. Hossza ~10
m.

~0,6 m

x

Köríves beton. Hossza ~7
m. Tisztítás.

5254-5257

~2,4 m

5268-5271,
5273

~2,5 m

~1,2 m

Elbontandó

106+240

x

Csere, új építés,
bővítés

5228-5229

9m

Felújítandó
(állagjavítás)

105+780

Eredeti állapotban
megtartandó

5217, 5219

Állapot, Teendő
Hossz / Támaszköz

Fénykép száma
(azonosítója)

105+000

Méretek
Átmérő /
Nyílásméret

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Azonosítás

Egyéb megjegyzés

x

Boltíves téglahíd, nem
szerepel a
térképen.Szélessége ~6
m, hídszegély hossza ~10
m. Korlát hiányzik.

x

A kápolnához vezető úton.
Beton. Szélessége ~10 m,
hídszegély hossza ~8 m.
Korlát hiányzik. Mellette,
északi irányban két
közműcső-átvezetés.
Négyzetes beton.
Szélessége ~5 m,
hídszegély hossza ~12 m.
Korlát hiányzik.
Szélessége ~5 m,
hídszegély hossza ~12 m.
Korlát hiányzik.

108+000

5280-5282

x

108+310

5283-5284

109+000

5290-5294

~0,4 m

x

Köríves beton. Eltömődve.
Hossza ~6 m. Nincs a
térképen jelölve.

109+470

5295-5297

~0,4 m

x

Köríves beton. Eltömődve.
Hossza ~6 m.

110+050

5304-5305

~7 m

x

Közúti híd. Szakaszvég.
(Nem kell átvezetni rajta.)
Előtte vízmérce.

Közműkeresztezések

Szivattyútelep. (Térképen
jelölve.)

~107+150

5252

?

Szivattyútelep(?)

107+823

5258,
5260,
5262,

x

A
kápolnához
vez. út

5278

x

A
kápolnához
vez. út

5277

108+936

5286-5289

~109+700

5298-5302

109+790

5303

Védelembe
helyezés
Kiváltás eredeti
nyomvonalon
Kiváltás új
nyomvonalon

x

Nincs teendő

5247

Egyéb

106+451

Távközlési kábel

?

Közvilágítási kábel

5230-5234

Nagyfeszültségű
(erőátviteli) kábel

Víz vezeték

105+850

Gáz vezeték

Fénykép száma
(azonosítója)

Állapot, Teendő

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Csapadék csatorna

Közmű megnevezése
Szennyvíz csatorna

Azonosítás

Környéken építési törmelék.
A betonaknának nincs
rendes fedele.

?

?

x

?

x

x

x

Egyéb megjegyzés (kiváltás:
milyen hosszon, oszlop,
akna, egyéb műtárgy)

?

E.On oszlopon elektromos
légvezeték.

?

Patakkal párhuzmos
oszlopsor. E.On-légvezeték
egy
vízműlétesítményhez(?).

x

MOL-vezeték.

x

Csapadékcsatorna
kivezetése a telepről aknán
keresztül a Kaposba. ~1 m
átmérőjű betoncső a
talajszint alatt ~2-3 méterre.

egyéb

Építmények, tereptárgyak, altalaj
Sűrű növényzet, erdő

5235-5237

106+450

5247

Szivattyútelep. Fölútcsatlakozás.

~107+150

5250-5252

Szivattyútelep(?). Fölútcsatlakozás.

107+790

5259

Földútcsatlakozás balra.

107+790

5258, 5262

Földútcsatlakozás jobbra. (A kápolnához
vezető út.)

5267

A kápolnához vezető út a patkig. (~250 m
szántóföldön keresztül.)

5265-5266

A kápolnához vezető útra merőleges földút
a Nagykonda-patakkal párhuzamosan.
(Északi irány.)

5272, 52745276

A kápolnához vezető út a patak után.
Szivattyútelep(?), kijelölt pontok.

5279

A kápolnához vezető út vége. Csatlakozás
a Tó utcához. (Gunarasfürdő.)

108+940

5286

Földútcsatlakozás jobbra. (A MOLvezetéknél.)

110+050

5304-5305

Vízállásmérő akna.

110+050

5306

Szakasz vége. Földút (töltés) csatlakozása
a Mágocsra vezető útba.

x

Vízmosás

105+860

Földútcsatlakozás. ~4 m széles. Elbontott
légvezetékoszlopok maradványai. (5237,
5239)

Talajcsere
szükséglet

Csatlakozás a mezőgazdasági területekről
a töltésre. (Csak példa)

Vízelvezetési
nehézség

5221-5222

Bontandó épület

Fénykép száma
(azonosítója)

105+400

Bontandó burkolat

Szelvény (kb) vagy
egyéb azonosítás

Várható egyeztetési
nehézség (pl MK)

Állapot, Teendő
Meglévő csomópont
átépítés szükséges

Azonosítás

Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna,
folyóka, tározó, stb. szükséges)
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mely készült a MÁV Zrt. hivatalos helyiségében 2016. február 12-én tartott tervezői egyeztetés ről .
Tárgy: (1) Ádánd - Szabadhídvég - Tamási kerékpárút és (2) Tamási (Pári) - Dombóvár kerékpárút
döntés előkészítő tanulmány terv
Egyeztető felek:

a csatolt jelenléti ív szerint

Tervező az egyeztetést megelőzően tájékoztatta a MÁV Zrt. munkatársait arról, hogy Tamási Város
Önkormányzatának megbízásából döntéselőkészítő tanulmánytervet készít a tárgyi (1) kerékpáros

nyomvonaira vonatkozóan. A tervezett nyomvonal részben a 168/2010. f'/. 11.) Korm. rendelet 3. mel·
lékletében szereplő 49 sz. Tamási-Lepsény közötti, jelenleg nem üzemelő egyéb vasúti pálya koronáján, részben aSió-csatorna jobb parti depóján (Ádánd és Szabadhídvég vasúti Sió-híd között) halad. A
tanulmányterv célja a majdan elkészítendö engedélyezési tervek diszpozíciós kérdéseinek tisztázása,
figyelembe véve a meghatározó műszaki , eljárási és egyéb szempontokat
elősegítése érdekében Tervező előzetes kérdéseket fogalmazott
meg az említett vasútvonal státuszára, az arra vonatkozó fejlesztési elképzelésekre, a kerékpárút létesítésével kapcsolatos ügymenetre, benne különösen a jelzett rendelet módosítására, az állami vagyonnal
összefüggö és az üzemeltetési kérdések rendezésére, a környezeti hatások kezelésére, valamint a
műszaki szempontokra vonatkozóan.

Az egyeztetés eredményességének

Tervező előadta

továbbá, hogy jelen tanulmány készítésével párhuzamosan, Dombóvár Város megbízásából, egy hasonló tanulmányban vizsgálja a (2) Tamási (Pári) és Dombóvár közötti, jelenleg már
kisoral t egykori vasútvonal koronáján vezető kerékpárút létesítésének a feltételeit, ezért kérte a MÁV
illetékeseit, hogy válaszaikban térjenek ki erre a szakaszra is.
A MÁV Zrt. munkatársai az előzetesen feltett kérdések sorrendjében haladva az alábbi válaszokat, információkat adták:
•

A 49 sz. vasútvonal jelenleg csak Lepsény és Enying Ipartelep között üzemel. Egyéb szakaszain a felépítmény elbontásra került, míg az alépítmény még megmaradt.

•

A tárgyalt vasútvonalon semmilyen fejlesztést sem terveznek, így tehát egy kerékpárút elhelyezésének a koronán vasútfejlesztési szempontból elvi akadálya nincs.

•

A kerékpárút létesítésének alapvető feltétele, hogy az adott vasúti pálya kisorolásra kerüljön a
168/201 O. (V. 11 .) Karm. rendelet mellékletéből.

•

Az eljárás menete:
o

Az Önkormányzat (projektgazda) kérelmet nyújt be a MÁV Zrt.-hez a vasút üzem alóli kivonásra vonatkozó elvi döntés meghozatalára.

o

A MÁV Zrt. elvégzi a szükséges szakági véleményeztetéseket (MÁV zsűri), megfogalmazza a
kisoral ás feltételeit, elkészíti és benyújtja a MÁV vezetöi döntéshez szükséges előterjesztése
ket.
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o

Az eljárás során külön - a kérvényező költségére előállított - dokumentáció alapján kerül
számbavételre minden ingó és ingatlan vagyonelem (telkek, építmények, felszerelések, üzemi
létesítmények stb.). A dokumentációt amelynek elkészítése külön tervezői jogosultsághoz
nem kötött, az Országos Vasúti Szabályzat ll. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.)
KHVM rendelet szerint kell összeállítani.

o

A MÁV Zrt. vezetősége meghozza elvi döntését a kisorolással kapcsolatosan.

o

A kisorolást (pozitív MÁV döntés alapján) a projekt tényleges elindulása után, a konkrét forrásra (pl. GINOP, IKOP, stb.) hivatkozva az építtetőnek (Önkormányzat, beruházó) kell kez·
deményeznie a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél.

o

A kisoral ás engedélyezését és végrehajtását követően a MÁV Zrt. módosítja vagyonkezelői
szerződését az MNV Zrt.-vel. A MÁV Zrt. vagyonkezelői joga ezzel a hivatkozott ingatlanokon
megszünik.

o

Fentiek után az Önkormányzat(ok) kezdeményezheti(k) az ingatlanok tulajdon- vagy vagyonkezelői jogának megszerzését az MNV Zrt.-nél.

•

Kisorolás hiányában a kerékpárút fejlesztés csak indokolt esetben és határozott időre szóló
szerződés alapján valósítható meg vasúti területen belül. Önálló dokumentumban kell mérlegelni a
lehetséges előnyöket és hátrányokat, összefüggésben a kisomlás elmaradásának okaival, a MÁV
és egyéb szervezetek által meghatározott műszaki követelményekkel és egyéb feltételekkeL Létezik példa ilyen jellegű szerződésre (pl. EuroVele 6. zebegényi szakasza).

•

Egyéb fontos részleteket illetően az alábbiak hangzottak el:
o

Javasolják, hogy a tanulmány térjen ki a meglévő vasúti épületek hasznosítási lehetőségeire .

o

Kérik bemutatni a Szabadhídvég-Enying szakasz felhasználásával kialakított kerékpárutat is,
a hálózati kapcsolatok szintjén, mivel e szakasz nem maradhat ki a vagyonrendezésbőL

o

Az útépítési engedélyezési tervvel egy időben önálló munkarészben (szükség szerint EVD)
vizsgálni kell a környezeti hatásokat és az esetleges kármentesítési kérdéseket, kiemelten az
állomások területén (feltárások, laborvizsgálatok).

o

A kisorolt szakaszon meglévő egykori vasúti hidak átalakításával kapcsolatos engedélyezési
tevékenységet az útépítési engedélyezésben illetékes hatóság végzi, a ki nem sorolt hidakéban pedig a vasúti hatóság jár el.

A Tamási (Pári)- Dombóvár szakaszra vonatkozóan az alábbi információk hangzottak el a MÁV munkatársai részéről :
•

A jelzett vonalszakaszt már kisorolták, az állami tulajdonú ingatlanok még a MÁV kezelésében
vannak.

•

Az Önkormányzatok jelezték vagyoni igényüket, jelenleg a vagyoni ügyek rendezése folyik. Ennek
keretében önkormányzati kezdeményezésre most zajlik a MÁV-os zsűriztetés . Elő re láthatóan az
első félévben zárulhat le a folyamat.

A tervező és az épitletö képviselője a fentieket köszönettel nyugtázta. ~"

~.
Az emlékeztetőt összeállította:

Kovács Ákos

~~t. c
Az emlékeztetőt ellenjegyezte:

Oldalszám: /2

Bauer Tibor

2

