
 

 

 

 

 

 

 

 

Alsóörs, Római út környezetének, 

a Római út – Szépkilátó utca – Pipacs utca által határolt területnek 

és a település további közlekedési és forgalomszabályozási problémáinak vizsgálata 

 

 

 

 

Megbízó: 

Alsóőrsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 

8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49. 

 

 

 

Készítette: 

Máthé Zsolt 

okl. építőmérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. január  



 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

Címlap ............................................................................................................................................................ 1 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................................................ 2 

 

1. Előzmények, megbízás tárgya ............................................................................................................ 3 

2. Római út és környezetének közlekedési rendszere ......................................................................... 3 

3. Római út – Szépkilátó utca – Pipacs utca forgalomszabályozása.................................................. 6 

4. A helyszíni bejárás során felmerült további kérdések ..................................................................... 7 

4.1. Endrődi Sándor Református Általános Iskola előtti megállás ............................................... 7 

4.2. Óvoda utcai parkolás és forgalmi rend ..................................................................................... 8 

4.3. Vasút utca, vegyes forgalmú út .................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Előzmények, megbízás tárgya 

 

Az Alsóőrsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet megbízásából készítettem 

javaslatot a település egyes forgalomszabályozási, forgalomszervezési problémáival 

kapcsolatban. 

Lakossági kezdeményezést követően a képviselő-testület döntése alapján egy háromtagú 

bizottság kell hogy megvizsgálja a Római út – Szépkilátó utca – Pipacs utca forgalomszabályozási 

problémáját. 

A megalakult bizottság tagjai: 

Pandur Ferenc intézményvezető, Alsóőrsi Településműködtetési és 

 Községgazdálkodási Szervezete 

Tóth Zoltán önkormányzati képviselő, Alsóörs Község Önkormányzata 

Máthé Zsolt okleveles építőmérnök 

 

A bizottság helyszíni bejárására és egyeztetésére 2018. január 30-án került sor. A bejáráson látott 

problémákat, az ott szerzett tapasztalatokat és javaslatokat az alábbiakban foglalom össze. 

 

 

2. Római út és környezetének közlekedési rendszere 

 

A Balaton vízszabályozása előtti időkben, a vízingadozás mértéke miatt a Balaton északi parti 

közlekedési útvonalak a mostani parttól jellemzően több száz méterre húzódtak, ahol a 

változatos domborzati viszonyok szűk beépítésű, dombvidéki vonalvezetésű utak megjelenését 

okozták. A lovaskocsis forgalom, az alacsony közlekedési sebesség miatt ezen utak 

vonalvezetése és paraméterei messze eltérnek a ma kívánatos értékektől. Az Alsóörs keleti 

részén található Római út belterületi és zártkerti szakaszán az úthálózat jellemzően a régi háztáji 

gazdálkodás igényei szerint alakult. A tényleges tulajdoni viszonyok helyett inkább a természetes 

határok és a művelés szabta meg az utak helyét, melyek szélessége jellemzően egy keréknyom 

volt. Dombvidéki területeken az utak szolgáltak vízelvezető csatornaként, de jellemző volt az is, 

hogy az utaktól teljesen független vízelvezető rendszert alakítottak ki a gazdák, nem csak a 

vízelvezetés, de a talajerózió megakadályozása érdekében is. 

A zártkerti művelés átalakulása, majd a kárpótlási időszak során jellemzően az építési területek 

maximalizálása miatt a közlekedésre és közművesítésre alkalmas sávok létrehozása nem volt 

elsődleges szempont, az amúgy is szűk sávok az ingatlannyilvántartás létrehozása és digitalizálása 
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során tovább torzultak, sokszor azt eredményezve, hogy a nyilvántartások szerinti (pl. 

földhivatali) állapot jelentősen eltér a természetben tapasztalható állapottól. 

A Római út északi oldalán szinte minden utcára jellemző, hogy szélessége messze nem éri el a 

kívánt értéket, az ingatlanhatárok közötti sáv 3-4 m széles, mely sem az út, sem a közművek 

elhelyezésére nem alkalmas. Az utak sok helyen magántulajdonban lévő telkeken haladnak 

évszázados hagyományok szerint. Sok esetben az utcáknak van olyan szakasza, melyen jogi 

értelemben sem létezik út, így az ingatlannyilvántartási szempontból „szigetszerű” útszakaszok, 

a közterületi kapcsolat nélküli telkek nem ritkák. 

 

A helyszínt megtekintve általánosságban az alábbiakat rögzíthetjük: 

1. A zárkerti területre nem áll rendelkezésre részletes szabályozási terv, az utak és 

közművek kérdése alapjaiban sincs rendezve. Az egész terület kertes mezőgazdaság 

területként van szabályozva, az utak kiszabályozása egy-egy út esetében a meglévő 

ingatlanhatáron történik. 

 

2. A mai előírásokat, de akár a gyakorlati, tapasztalati értékeket figyelembe véve sem a 

Római út, sem az attól északra található lakóutcák nem alkalmasak a biztonságos 

kétirányú közlekedés lebonyolítására. Az utcák jellemzően nem felelnek meg semmilyen 

műszaki előírásnak, vagy szakmai követelménynek, pl. szélesség, magassági 

vonalvezetés, megállási látótávolság, űrszelvény. 

3. A közterületek és utcák vízelvezetése nincs rendszerbe foglalva és nincs a befogadóig 

kiépítve. Helyenként felfedezhető a régmúltban kiépített, magáningatlanokon átmenő 

vízelvezető árok, illetve több helyen fellelhető a hegy felől érkező csapadékvíz elleni 
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védekezés (pl. magasított küszöbök, szegélyek a bejáróknál). A csapadékvíz 

elvezetésének hiánya az utak tönkremenetelének egyik fő okozója! 

4. Jogi értelemben az útterületek nincsenek rendezve, a kialakult állapot szerint vannak az 

utcák és a kerítések. 

5. A rendkívül szűk beépítés mellett az utcákban általános probléma, hogy két egymással 

szembe találkozó jármű nem tudja egymást kikerülni, az erre alkalmas kitérők 

kapubehajtók, útcsatlakozások az indokoltnál lényegesen ritkábban vannak. Ez hosszú 

tolatásokat eredményezhet. 

6. A kerítéseken kívüli, út melletti növényzet, a zárt kerítések a kikerülési lehetőségeket, a 

látótávolságot még tovább rontják. 

 

Az alábbi, földhivatali alaptérképből származó részlet jól szemlélteti a kialakult állapot szerinti 

szűk utcákat és hogy több esetben az út magánterületeken keresztül halad. 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a teljes területen tulajdonosi és kezelői kérdések rendezése javasolt! 

Megjegyzem és elismerem, hogy ennek előkészítése és véghezvitele mind időben, mind anyagi 

és műszaki értelemben is túlmutat az ember életében belátható időtávon. 

 

A teljes zártkerti részen a forgalomszabályozás közútkezelői hatáskör. Az elsőbbségi és behajtási 

viszonyokon változtatni csak indokolt esetben javasolt, mivel a lakosság a kialakult, de 

megszokott viszonyokat már elfogadta, ahhoz alkalmazkodott. A kis látótávolságok és szűk 

utcák miatt egy-egy kiugró esetet leszámítva alacsony közlekedési sebességre lehet számítani. A 
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forgalomcsillapító eszközök alkalmazásától (pl. sebességcsökkentő borda) számottevő hatást 

nem érdemes várni! 

 

Célszerű lehet rendeleti szinten szabályozni a nagy méretű és tengelyterhelésű járművek (pl. 

mixerek, nehéz tehergépkocsik) közlekedését a teljes területen. A meredek, szűk utcák, a kis 

sugarú fordulók, a helyenként magas támfalak és a vízelvezetés hiánya miatt ezen gépjárművek 

közlekedése balesetveszélyes is lehet. A helyszíni szemle során tapasztaltak alapján kijelenthető, 

hogy a Római út egy-egy szakaszát leszámítva az utak teherbírása nem felel meg nagy 

tengelyterhelésű járműveknek. Egy-egy nagyobb méretű építkezés során az organizációs út 

rohamos tönkremenetelére lehet számítani. 

Más településeken van már példa már olyan rendszerek működésére, ahol a behajtási engedélyek, 

útvonalengedélyek kiállítása során beszedett díjakat az önkormányzat célzottan egy-egy terület 

útjainak karbantartására különíti el.  

 

 

3. Római út – Szépkilátó utca – Pipacs utca forgalomszabályozása 

 

A Székilátó utca a környező utcákhoz hasonlóan magánterületeken haladt át. A lakók 

megállapodtak az önkormányzattal, hogy a magánterületek térítésmentes átadásáért cserébe az 

út felújításra kerül. Mint a helyszínen elhangzott, az egyezségnek az is része volt, hogy a 

Szépkilátó utca Római út és Pipacs utca közötti szakaszára kerüljön ki a „Mindkét irányból 

behajtani tilos, Kivéve lakók” tábla. Ez az intézkedés az új útról a Pipacs utcára terelte a 

forgalmat. A táblázást lakosági bejelentés követte, miszerint a Szépkilátó utca további, keleti- 

északkeleti szakaszának forgalma teljes egészében a Pipacs utcán bonyolódik, mely nem 

fenntartható állapot. Több megoldási javaslat is érkezett, többek között a Szépkilátó utca érintett 

szakaszának és a Pipacs utcának az egyirányúsítása. 

 

A Szépkilátó utca – Pipacs utca problémájával kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy 

a Pipacs utca jogi értelemben egyátalán nem létezik. A jelenlegi szabályozás szerint, jogi 

értelemben a Szépkilátó utca Pipacs utcától keletre lévő szakasza nem megközelíthető. A 

megközelítés keleti irányból sem biztosított, mivel a Napsugár utca Római út felüli 40 méteres 

szakasza után már magáningatlanokon halad! 
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Konklúzió: A Szépkilátó utcában a jelenlegi forgalomszabályozás nem megfelelő, a „Mindkét 

irányból behajtani tilos” tábla leszedése javasolt. 

 

Az útszakaszon jelenleg tiltva van a 10 tonna megengedett össztömegű járművek behajtása. 

Ennek felülvizsgálata javasolt, mivel a mai építőipari technológia mellett már egy családi ház 

építése során is szükség van nagyobb össztömegű gépjárművekre. 

 

A problémát a teljes területhez hasonlóan azzal lehetne rendezni, hogy az önkormányzatnak 

területeket kellene szereznie a Pipacs utcában, az utat külön ingatlanra kell helyezni, jogilag így 

rendezve az állapotot. Az útépítési munkák és a forgalomszabályozási kérdések csak ezután 

következhetnek! 

 

 

4. A helyszíni bejárás során felmerült további kérdések 

4.1 Endrődi Sándor Református Általános Iskola előtti megállás 

 

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola előtt a reggel és délutáni időszakban a szülők 

az gépjárművekkel az úttesten állnak meg, a gyermekek a zöldsávra szállnak ki és mennek be az 

iskolába. Az iskolával szemben, az Endrődi u. 21. sz. előtt gondozott sövény és kert található a 

kerítés és a kiemelt szegély között, így a szülők olyan távol állnak meg a gépkocsikkal a szegélytől, 

hogy a gyermekek az úttestre tudjanak kiszállni. Az önkormányzat ezen változtatni szeretne, 

egyenlőre csak kis beavatkozással. 

Mindkét irányból behajtani 
tilos táblával lezárt útszakasz 

Jogi értelemben nem 
létező útszakasz 
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A bejárás során még kérdéses volt, de ingatlannyilvántartási térkép alapján nagy valószínűséggel 

kijelenthető, hogy az út kiemelt szegélye és a kerítés közötti zöldsáv még az önkormányzat 

területe. Ez a sáv szűk annyira, hogy az előírások szerinti minimális járdaszélesség (1.50m + 

2x0.50m biztonsági sáv az út és a kerítés mellett) nem tartható be, azonban megoldást jelenthet 

a kiemelt szegély mellé „tipegő” építése. A tipegő keskeny burkolatsáv (50-80cm) kizárólag 

abból a célból, hogy a szegély mellett szorosan megálló gépjárműből tiszta és száraz lábbal 

lehessen kiszállni, nem helyettesíti a járdát és nem is tekinthető közlekedési felületnek. Helyi 

irányítással és figyelemfelkeltéssel, oktatással a gyermekeket a déli irányban 20-25 méterre lévő 

kijelölt gyalogátkelőhely felé célszerű terelni, illetve ha szükséges, a szülők bevonásával 

kialakítani a biztonságos, szabályszerű közlekedési rendet az iskola körül. 

 

4.2 Óvoda utcai parkolás és forgalmi rend 

 

Az Óvoda utca kétirányú forgalmú utcaként épült meg, mindkét oldalon térkő burkolatú 

párhuzamos parkolóval. Időközben az utca egyirányúsításra került nyugati irányba, a jobb 

oldalon 45 fokos parkolóhelyek kerültek felfestésre, a bal oldalon a parkolás nem jellemző, illetve 

azt kettő beton virágláda is gátolja. A térkő burkolatú sávba belelóg a szomszédos ház 

kiskapujának lépcsője, mely 4 lépcsőfoknyi mélyedést jelent a közút területén. Ez a megoldás 

kifejezetten balesetveszélyes és azonnal megszüntetendő! Ideiglenes megoldás lehet a 

lépcső fizikai elkorlátozása beton virágládákkal, de már középtávon is szükséges a lépcső 

megszüntetése. 

A helyszínen felmerült a déli oldali a parkolás megengedésének lehetősége. A burkolatszélesség 

elviekben lehetővé teszi a párhuzamos parkolást, feltételezve azt, hogy a párhuzamosan parkoló 

járművek a kerítéshez közel állnak, nem lógnak ki az útra, így nem akadályozzák a túloldalon 

parkolókat. Kisérleti jelleggel bevezetésre kerülhet a bal oldali parkolás, melynek tapasztalatait 

levonva alakulhat ki a hosszú távon megfelelő forgalmi rend. Megjegyzem, a többlet 

parkolóhelyre inkább nyári szezonban van szükség, amikor sajnos jellemzőbb az, hogy az 

emberek egymásra kevesebb figyelmet fordítva közlekednek és parkolnak! 

A helyszíni szemle során felmerült – és személyesen láthattuk is – hogy az Óvoda utca egyirányú 

forgalmi rendjét a közlekedők vagy nem veszik észre, vagy nem veszik figyelembe. Láttunk az 

utcában megforduló gépjárművet, ami figyelmeztetés ellenére is forgalommal szemben hajtott 

ki az Endrődi utcára. Az egyirányú forgalmi rend hangsúlyozható az aszfalt burkolatra festendő 

nyíl piktogramokkal, melyeket 6-10 méterenként célszerű megismételni. 
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4.3 Vasút utca, vegyes forgalmú út 

 

A vasút utca jelenleg -  és a jövőben is – vegyes forgalmú útként üzemel, azaz a gépjármű- és a 

kerékpáros forgalom külön elválasztás vagy burkolati jel nélkül ugyanazt a felületet használja. 

Ez a kis sebesség és a kis gépjárműforgalom miatt nem egyedi és megfelelő megoldás. A 

gépjárművek szempontjából a Vasút utca jelenleg nem átjárható, az utca közepén egy pollersor 

akadályozza – elvben – az átjárhatóságot. Gyakorlatban a pollersort kikerülve, annak egy elemét 

kitörve rendszeres az átmenő forgalom. Tudomásom szerint az északi parti kerékpárút 

fejlesztése során ezen a szakaszon külön beavatkozást nem terveznek, így amennyiben 

szükségesnek látja, az önkormányzat dönthet úgy, hogy a jelenlegi állapotot felülvizsgálja. 

Amennyiben az a cél, hogy a gépjárművek átjárása gátolt legyen, léteznek megoldások (pl. 

kerékpáros behajtásgátló) melyekkel ez költséghatékonyan kivitelezhető. Az alábbi ábrán egy 

ilyen példa látható: 

 
(forrás: e-UT 03.04.11 sz. Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. Útügyi Műszaki Előírás) 

 

 

Veszprém, 2018. január 31. 

 
 
 
 
 Máthé Zsolt 
 okleveles építőmérnök 
 +36 30 98 22 871 
 mathezs@gmail.com 


