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KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
 

 
1. A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatai 
 
1.1. Közúti kapcsolatok 
 
 
A nem egészen 700 lakosú település a Sárközben, Tolna megye déli részén fekszik. 
Kapcsolata Deccsel, Őcsénnyel és Várdombbal; Várdombon keresztül Szekszárddal; 
illetve Bátaszékkel viszonylag jelentősnek mondható. 
 
A megyeszékhelytől 16 km, Bátaszéktől 7 km, Bajától 24 km, Mohácstól 35 km, 
Siófoktól 99 km és Budapesttől mintegy 161 km a távolság közúton.  
 
Sárpilis község belső úthálózatának gerincét az 5113. számú Szekszárd-Decs-
Várdombi összekötőút átkelési szakasza adja.  
A közigazgatási terület szélét érinti az 56. sz. Szekszárd-Mohácsi II. rendű főút, a 
főút a külterületi részt délnyugati irányból határolja.  
Külterületen az 5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőútról az 51373 sz. 
Sárpilisi VÁV úton közelíthető meg a község vasúti megállója.  
 
Az összekötőút a község közúti kapcsolatát biztosítja Várdombon az 56. sz. 
Szekszárd-Mohácsi II. rendű főút, Decsen és Őcsényen át az 51369. számú 
Keselyűsi HÁV út felé.  
Az 56. sz. főútról északi irányban a 6. sz. Budapest -Pécs-Barcsi I. rendű főút, a 6. 
sz. főútról az M9 és M6 gyorsforgalmi utak; illetve az 56. sz. főútról déli irányban 
az 55. sz. Szeged-Baja-Bátaszéki II. rendű főút, és az 5603. sz. Bátaszék-
Bonyhádi összekötőút érhető el. 
 
Az összekötőút Sárpilisi átkelési szakasza mintegy 800 m hosszú. 
 
 
1.1.1. Közúti forgalomnagyságok: 
 
2004. évi forgalmi terhelés (A 2004. évi országos forg. számlálási adatok alapján):  
 
56. sz. Szekszárd- Mohácsi II. rendű főút: 
 
  ÁNF E/nap         7055 E/nap  
  ebből nehéz motoros forgalom:     1768 E/nap  
  kerékpár          40 db/nap 
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5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőút (Zrínyi M. u., József A. u): 
 
  ÁNF E/nap           676 E/nap  
  ebből nehéz motoros forgalom:         85 E/nap  
  kerékpár            12 db/nap 
 
51373 sz. Sárpilisi VÁV út: 
 
  ÁNF E/nap         n.a.  
  ebből nehéz motoros forgalom:     n.a.  
  kerékpár        n.a. 
 
 
2022. évi várható forgalmi terhelések:  
 
56. sz. Szekszárd- Mohácsi II. rendű főút: 
 
  ÁNF E/nap        10130 E/nap  
  ebből nehéz motoros forgalom:      4930 E/nap  
  kerékpár            40 db/nap 
 
5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőút (Zrínyi M. u., József A. u): 
 
  ÁNF E/nap         920 E/nap  
  ebből nehéz motoros forgalom:    363 E/nap  
  kerékpár          12 db/nap 
 
51373 sz. Sárpilisi VÁV út: 
 
  ÁNF E/nap         n.a.  
  ebből nehéz motoros forgalom:     n.a.  
  kerékpár        n.a. 
 
A forgalom nagysága távlatban így a főúton 1216 E/óra csúcsóra forgalomnak felel 
meg, mely a 2x1 forgalmi sávos út kapacitásának 151,95 %-os kihasználtságát 
jelenti, azaz kapacitását 52 %-al meghaladhatja. 
Az összekötő úton a távlati forgalom 110 E/óra csúcsóra forgalomnak felel meg, 
mely a 2x1 forgalmi sávos út kapacitásának 13,8 %-os kihasználtságát jelenti. 
 
 
 
1.2. Vasúti közlekedés 
 
 
A település közigazgatási területén vasútvonal halad keresztül, a községtől északra és 
nyugatra a Rétszilas-Bikács-Szekszárd-Bátaszék fővonal. 
 

A VÁV út mellett, a vasúti megállónál nincs állomás épület, és az utasok részére 
fedett várakozási lehetőség sem. 
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Sárpilis közigazgatási területén, a vasúti fővonalon lévő két vasúti átjáró közül az 
egyik, az 5113. sz. összekötőúti félsorompó nélküli fénysorompóval biztosított; a 
másik, a 033/1 hrsz-ú illetve 033/2 hrsz-ú földúti vasúti átjáró biztosítás nélküli, csak 
„Vasúti átjáró kezdete” jelzőtáblákkal jelzett. 
 
 
 
1.3. Vízi közlekedés 
 
 
A település közigazgatási területén lévő három vízfolyás  – a Szekszárd-Bátai 
főcsatorna, Báta-víze és Dár-foki-főcsatorna –  vízi közlekedésre ill. sportolásra nem 
alkalmas. 
 
 
 
1.4. Légi közlekedés 
 
 
Sárpilis település nem rendelkezik légi forgalmi kapcsolattal. Tolna megyében az 
egyetlen működő (kereskedelmi repülőtérré fejleszthető) repülőtér Őcsény község 
területén van, amely Sárpilis községből könnyen, 9 km-en belül elérhető. 
 
 
 
1.5. Kerékpáros közlekedés 
 
 
A település jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális jelentőségű 
kerékpárút hálózatba. Az országos kerékpárút törzshálózat és a térségi jelentőségű 
kerékpárút hálózat Sárpilis községtől távol halad el. 
 
A község belterületén meglehetősen csekély kerékpár-forgalom regisztrálható. 
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2. A közlekedési hálózat ismertetése 
 
 
 
2.1 A közúthálózat jellemzői 
  
 
Sárpilis község közigazgatási területén áthaladó, illetve területén lévő országos 
közutak: 
 5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőút 
 56. számú Szekszárd-Bátaszék-Mohács-Udvari II. rendű főút 
 51373 számú Sárpilisi VÁV út 
 
Sárpilis közigazgatási területén keresztül halad az 5113. számú Szekszárd-Decs-
Várdombi összekötőút.  
 
A község közigazgatási területét délnyugati irányban, 1,1 km hosszúságban, az 56. 
számú Szekszárd-Bátaszék-Mohács-Udvari II. rendű főút határolja. 
 
Az alig több mint 100 m hosszú, 51373 számú Sárpilisi VÁV utat az összekötőúton 
keresztül lehet megközelíteni, távolsága a községtől mintegy 1,1 km. 
 
Az összekötőút átkelési szakasza belterületi főút (B.IV.b.B), külterületen  
összekötőút (K.V.B) funkciót lát el.  
Az 56. számú főút tervezési osztálya: külterületi II. rendű főút (K.IV.B) 
A Sárpilisi VÁV út tervezési osztálya: állomási hozzájáró út (K.VII.B) 
 
Az utak kiépítettsége 2x1 forgalmi sávokkal, hosszabb távra is megfelelő, bár a főút 
keresztmetszeti kapacitása a távlati tervezési időszak vége (2022) előtt néhány évvel 
várhatóan kimerül.  
 
Az összekötőúton és a VÁV úton a közelmúltban állagmegóvó munka nem történt.  
A közutak kül-, és belterületi szakaszainak burkolat megerősítésére, a felületi hibák 
kijavítására a közeljövőben szükséges lesz, a helyenként jelentkező vízelvezetési 
problémák megoldásával együtt. 
 
Az 56. számú főúton jelenleg a 11,5 to-s tengelyterhelésre méretezett burkolat 
megerősítési, felújítási munkák kivitelezése folyik. 
 
A település közlekedési hierarchiája kialakult. Az 5113. számú összekötőút átkelési 
szakasza  – a Zrínyi M. u. és József A. utca –  belterületi főút. A főút két 
településrészre osztja a községet. A főútra a gyűjtőút funkciót is ellátó Iskola tér, és a 
község jelentősebb kiszolgáló utjainak nagy része közvetlenül csatlakozik.  
 
Az utak osztályba sorolt funkciójuknak megfelelnek, kiépítettségük azonban nem 
minden esetben elégséges. 
 

A kiszolgáló (lakó) utak, utcák a burkolat szélesség, illetve beépítési szélesség miatt 
csak egyirányú forgalom lebonyolítására lenne alkalmas. 
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A csomópontok a kis forgalom figyelembevételével általában megfelelőek. Több 
utcában a vízelvezetés nem megoldott, azt az útburkolatok állagmegóvása érdekében 
is felül kell vizsgálni. 

 
 
 
2.2. A belső úthálózat besorolása funkciók szerint 
 
 

Zrínyi M. utca (5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőút) 
 közl. terület szélessége:   12,4 – 21 m  
 burkolatszélesség:   5,5 – 6,0 m (makadám) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy illetve két oldalon 
 belterületi forgalmi út   B.IV.b.B. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 60 km/óra 
 
József A. utca (5113. számú Szekszárd-Decs-Várdombi összekötőút) 
 közl. terület szélessége:   21 – 21,5 m 
 burkolatszélesség:   6,0 m (makadám) 
 vízelvezetés:    nyílt árok mindkét oldalon 
 belterületi gyűjtőút   B.IV.b.B. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 60 km/óra 
 
Liliom utca (240 hrsz. út) 
 közl. terület szélessége:   7,4 – 11,1 m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (zúzottkővel javított földút) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egyoldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Rákóczi utca  
 közl. terület szélessége:   10,5 – 11,2  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    burkolat mellett 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Zrínyi utca (helyi közút) 
 közl. terület szélessége:   7,3 – 8,6 m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    terepen 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
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Dózsa Gy. utca  
 közl. terület szélessége:   8,7 – 17,8  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    terepen 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Dózsa Gy. utcával szemben levő utca 
 közl. terület szélessége:   9,1 – 10,1  m 
 földút 
 vízelvezetés:    terepen 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Jókai M. utca 
 közl. terület szélessége:   19,5 - 21  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    nyílt árok mindkét oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Arany J. utca  
 közl. terület szélessége:   16,8  –  23,7  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
95 hrsz-ú közterület 
 közl. terület szélessége:   13,5  –  15,3  m 
 zúzottkővel javított földút 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon  
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Nyéki utca a temetőig 
 közl. terület szélessége:   15,8 - 19  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Iskola tér  
 közl. terület szélessége:   22,1 – 28,4  m 
 burkolatszélesség:   6,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    nyílt árok minkét oldalon 
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 belterületi gyűjtőút   B.V.c.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 40 km/óra 
 
29 hrsz-ú utca  
 közl. terület szélessége:   6 – 6,7  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    burkolaton 
  
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Kossuth L. utca nyugati oldala (31 hrsz-ú utcáig) 
 közl. terület szélessége:   8,9 – 10,4  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    burkolaton illetve nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Kossuth L. utca nyugati oldala (31 hrsz-ú utcától a 81 hrsz-ú közterületig) 
 közl. terület szélessége:   9,8 – 11,2  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (zúzottkővel javított földút) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
31 hrsz-ú 
 közl. terület szélessége:   8,4 – 11,3  m 
 burkolatszélesség:   4,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
273 hrsz-ú utca  
 közl. terület szélessége:   14  -  15  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    burkolaton 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Kossuth L. utca (81 hrsz-ú közterülettől) 
 közl. terület szélessége:   7,9  -  8,5  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    burkolaton 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
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81 hrsz-ú közterület  
 közl. terület szélessége:   15  -  32 m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
49 hrsz-ú utca  
 közl. terület szélessége:   11,1 – 12,1  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    burkolaton 
 kiszolgáló út    B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Petőfi S. utca és folytatásában a 81 hrsz-ú utca 
 közl. terület szélessége:   7,1 -10,1  m 
 burkolatszélesség:   3,0 m (betonburkolat) 
 vízelvezetés:    nyílt árok egy oldalon 
 kiszolgáló út     B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
Béke tér 
 közl. terület szélessége:   24,6 – 32 m  
 burkolatszélesség:   3,0 m (aszfalt) 
 vízelvezetés:    nyílt vízelvezetés 
 belterületi forgalmi út   B.VI.d.C. kategória 
 tervezési sebesség:   vt = 30 km/óra 
 
 
 
2.3. Parkolás 
 
 
Általában a gépjárművek parkolása, elhelyezése megoldott.  
 
Az orvosi rendelő, óvoda, könyvtár előtt 8, a szociális otthonnál 12 férőhelyes 
várakozóhely szolgál parkolásra.  
Az italboltnál 2, a Polgármesteri Hivatalnál 6 férőhelyes merőleges várakozóhely 
került kialakításra.  
 

Megoldott, bár nem kiépített a parkolási lehetőség a temetőnél.  
 
A vasúti megállóhely előtti füves területen több mint 10 gépkocsi várakozhat. 
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2.4. Helyi és helyközi tömegközlekedés 
 
 
A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. 
 
A helyközi járatok 

 
Sárpilis – Szekszárd 
Várdomb – Sárpilis - Szekszárd 
Bátaszék – Sárpilis - Szekszárd viszonylatban üzemelnek. 
 

Ezen kívül a 
 

Harkány – Mohács – Bátaszék – Sárpilis – Szekszárd 
Mohács – Bátaszék – Sárpilis – Szekszárd távolsági járatok is érintik a 
helységet. 
 

 
A buszmegálló helyek  
 

− Kispilisen az 5113. számú összekötőút mellett 1 pár (öböl és váróterem nélkül); 
− Sárpilisen az Iskola téren, az italbolt közelében 1 pár (váróteremmel, megfelelő 

útszélességgel) 
 

a gyaloglási távolságok esetenként meghaladják a 300 m-t.  
 
 
 
2.5. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 
 

A községben kiépített kerékpárút nincs.  
 
Tolna megye Kerékpárút fejlesztési Koncepciója és Programja adatai, és az országos 
forgalomszámlálási adatok szerint a község belterületén a kerékpáros forgalom 
meglehetősen csekély. Kerékpáros közlekedésre igény leginkább összekötőút 
átkelési szakasza mentén, és Bátaszék (Alsónyék) felé jelentkezik. 
 
A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon 
kiépítettek.  
 
A 29 hrsz-ú közút folytatásában gyalogút vezet a templomig, illetve a Kossuth utca 
keleti oldaláig. 
A Kossuth utcai 265, 266, 267 és 269/1 hrsz-ú ingatlanok előtt kiépítetlen gyalogút 
biztosít gyalogos kapcsolatot. 
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3. A közlekedés fejlesztése 
 
 
 
3.1. Térségi kapcsolatok 

 
 

A településen áthaladó közúti forgalom 2022 évig terjedő távlatban történő 
alakulását az 1.1. pontban ismertettük. 
 
Az Országos és a Tolna megyei Településrendezési Terv tartalmazza az M6 
gyorsforgalmi út Budapest – Dunaújváros – Dunaföldvár – Szekszárd – Bátaszék – 
Bóly – Ivándárda térsége – (Horvátország) között tervezett, az ország középső részét 
észak – déli irányban feltáró szakaszát. A gyorsforgalmi út Dunaújvárosig már 
elkészült, a további útszakasz építése a közeli években várható. 
Dunaújváros – Dunaföldvár – Szekszárd – Bátaszék közötti útszakasz autóút helyett 
várhatóan autópályaként épül meg, így a szakasz tervezési osztályba sorolása 
K.II.B-ről K.I.B-re módosulhat.  
 
Az M6 gyorsforgalmi út Sárpilis közigazgatási területének nyugati részén halad 
keresztül, megközelítve a vasútvonalat, vasúti megállót. 
 
Sárpilis község a gyorsforgalmi úton közvetlen csomópontot nem kap, de cca. 9 km 
távolságon belül a Decs és Őcsény közötti Szekszárd déli csomópont illetve másik 
irányban a Bátaszéki csomópont elérhető lesz. 
 
 
3.2. Országos közutak 
 
 
Az 56. számú főúton jelenleg a 11,5 to-s tengelyterhelésre méretezett burkolat 
megerősítési, felújítási munkák kivitelezése folyik. 
 

Az M6-os út forgalomba helyezése után várható lesz az országos közutak felújítása 
és korszerűsítése. 
 
Az 5113. számú összekötőúton, a lakott területek kezdeteinél, a járművek 
sebességének fizikális csökkentése érdekében, forgalomcsillapító szigetek beépítése 
szükséges. 
Belterületen az 5113. számú összekötőút Kossuth utcánál lévő, lakott területen 
megengedett sebességhez mérten erős túlemelésben lévő, kissugarú ívének 
korrigálása szükséges. Az útkorrekcióhoz szükséges terület igénybevételét a 238 
hrsz-ú ingatlan terhére lehet megoldani. Az útkorrekcióval együtt az ív belső oldalán 
lévő gyalogos közlekedést is biztonságosabbá lehet tenni. 
 

(Amennyiben rövid időn belül nem kerülne sor az ívkorrekcióra, a lakott területek 
kezdeténél a forgalomcsillapító szigetek megépítésével egyidejűleg az ív erős túl- 
emelését meg kell szüntetni, és az ív belső oldalán a járdát biztonságos 
gyalogosközlekedés részére alkalmassá kell tenni.) 
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A VÁV út melletti vasúti megállónál, a vonatra várakozó utasok részére fedett váró 
elhelyezését tartjuk indokoltnak. 
 
 
3.3. Egyéb közutak 
 
 
A szárítóüzem nehézforgalmának, a szűk beépítési szélességű lakóutcákból történő 
kiváltása érdekében új út épül a 0133/2, 099/24, 099/23 és a 099/19 hrsz-ú 
útterületek igénybevételével. A tervezett új út az 5113. sz. országos közutat és a 
0130/1 hrsz-ú helyi közutat köti össze. 
 
A 207/4 hrsz-ú területen tervezett csónakázó tó megközelítése érdekében új utat kell 
építeni. A forgalombiztonságot, a védett útvonal beláthatóságát szem előtt tartva az 
új út kialakítását a 193/4, 06/3 és a 02/7 hrsz-ú területek útépítéssel érintett részeinek 
igénybevételével javasoljuk megvalósítani. Az út nemcsak a csónakázó tavat tárhatja 
fel, hanem a sporttelepet is. 
 
A 0216/9 hrsz-ú, tervezett gazdasági terület feltárása érdekében javasoljuk szilárd 
burkolattal kiépíteni a 0215 hrsz-ú utat, és a 0216/10 hrsz-ú területen keresztül, új 
kiépített utat nyitni. 
 
A 0225/4, 0225/5, 0225/6 hrsz-ú gazdasági területek megközelítése érdekében az 56. 
sz. főúton újabb útcsatlakozás nem létesíthető. A területek megközelítése érdekében 
javasoljuk a 0235/1 hrsz út egy részét két forgalmi sáv szélességű szilárd burkolattal 
ellátni. 
 
 
3.4. A település helyi úthálózatának fejlesztése 

 
 

A Kossuth L. utcai 57/8 hrsz-ú területből a 265, 266 és 267 hrsz-ú ingatlanok 
megközelíthetősége érdekében, min. 9 m beépítési szélességű útterületeket 
szükséges elkülöníteni. A tervezett vegyes forgalmú utakat a belterületi térképi 
munkarészen jelöltük. 
 
A belterületi kiszolgáló utak burkolatának szélessége jellemzően 3,0 m, minősége 
túlnyomó részben megfelelő. 
 
A jövőben, ahol az szükséges  – a vízelvezetés megoldása mellett –  ütemezetten 
javasoljuk az útburkolatok szélesítését, és az e tekintetben hiányos szakaszokon 
korszerű burkolattal történő ellátását. Az ütemezés az adott utcák forgalmának és 
hálózati szerepének megfelelő kell hogy legyen. 
 
Javasoljuk, hogy a szilárd burkolattal nem rendelkező lakóutcákat és utca 
szakaszokat (ide tartoznak a zúzott kővel javított földes utak is), mielőbb lássák el 
teherbíró burkolattal, azok minden időben megfelelő megközelítése érdekében. 
Ezeket a kiszolgáló(lakó)utakat a mellékelt szabályozási terven feltüntettük. 
 
A külterületi utak esetén min. 10 m-es szabályozási szélességet szükséges betartani. 
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3.5. Kerékpáros közlekedés 
 
 
Tolna megye Kerékpárút fejlesztési Koncepciója és Programja (tervező: Közlekedés 
Kft. 2004. július hó, Tsz.: 2571) szerint Sárpilisen halad keresztül a Szekszárd-Decs-
Bátaszék kistérségi jelentőségű kerékpárút. A Decs felől érkező kerékpárút a község 
határában áttér a bevezető út keleti oldalára, majd ott a gyalogos-kerékpáros út a 
Zrínyi utcai ívben jobbra kanyarodik. Ezt követően a kerékpárút Bátaszék felé, az 
Arany J. utca nyugati oldalán távozna a településről, míg Várdomb felé a József 
Attila utca kínálkozik a megfelelő színvonalú kiépítésre.  
 
A Koncepciótól és a Programtól eltérően  – az Önkormányzattal történt egyeztetés 
eredményeként –  Bátaszék felé nem az Arany J. utcán, hanem a Kossuth L. utcában 
(a tervezett zöldterület mellett) és a Petőfi S. utcában, mindkét utca esetében a 
járműforgalommal közös útburkolaton terveztük a kerékpárúti forgalmat.  
Az Arany J. utca és Petőfi S. utca kiszolgálóút, a burkolattal ellátott útszakaszaik 
útburkolat szélessége csak 3 m. Annak ellenére, hogy az Arany J. és a Petőfi S. utca 
járműforgalma nem jelentős, a kerékpárforgalom biztonságos levezetése érdekében, 
a kerékpárúttal érintett szakaszoknak útburkolatát min. 5,5 m-re kell megszélesíteni, 
illetve burkolatlan útszakasz esetében min. 5,5 m széles burkolatot kell építeni. 
 

Várdomb felé a József A. utca déli oldala alkalmas kerékpárút kiépítésére. 
 

A településen így átvezetett kerékpárutak csak 100-200 méterre haladnának el a 
belső utcákba összpontosuló közintézményektől. 
 
 
3.6. Parkolás 
 
 
A parkolási igények kielégítésére javasoljuk a sporttelep és csónakázó tó mellé 10 – 
15 férőhelyes közterületi parkoló létesítését. 
 

A kiépítetlen várakozóhelyek szilárd burkolattal való ellátását, csak erre vonatkozó 
kifejezett igény esetén javasoljuk. 
 
 
3.7. Helyközi tömegközlekedés 
 
 
Kispilisen az 5113. számú összekötőút mellett lévő autóbusz megállóhelyeket 
javasoljuk öböllel kiépíteni, és a várakozó utasok részére fedett várót létesíteni. 
 
 
 
 
 
       Kőrösi Károly 
       K1d-1/17-0081 






























