
Háttér – Magyarország EU csatlakozása lehetõvé tette,
hogy különbözõ, célzott közlekedésfejlesztési forrásokhoz jus-
sunk. A források nem teljesen szabad felhasználásúak, mivel
minden forrás meghatározott célkitûzésekkel, felhasználási fel-
tételekkel kerül megnyitásra pályázati konstrukciók keretében.
A sikeres pályázatok feltétele, hogy létezzenek megalapozó
hosszú távú koncepciók, illetve ebbõl levezetett tervek, melyek
a támogatási kérelem alapjául szolgálhatnak.

Kecskemét Megyei Jogú Város 2010. év folyamán a Közle-
kedés Operatív Program (KözOP) 3. - térségi elérhetõség javí-
tása és KözOP 5. - közforgalmú közlekedés fejlesztése priori-
tásokban nyert el támogatást megvalósíthatósági tanulmányok
készítésére.

A város két pályázatot írt ki megvalósíthatósági tanulmány
készítésére, melyek odaítélése - hosszú idõ óta újra - minõségi
verseny keretében történt. A FÕMTERV Zrt. sikerrel pályázott
- a TRANSMAN Kft., Vibrocomp Kft. és az M-POL Kft. alvál-
lalkozóként történõ bevonásával "Kecskemét város térségi
elérhetõségének javítása Megvalósíthatósági Tanulmány kidol-
gozása és megalapozó tevékenységek végzése" c. projektre,
míg a KÖZLEKEDÉS–TRANSMAN–KÖZTI–KÖZUTAS
konzorcium nyerte el a "Kecskemét város intermodális pálya-

6. Az 5. sz. fõút déli bevezetõje
A déli bevezetõ út az M5-ös autópályával párhuzamos, a
várost átszelõ 5. sz. országos elsõrendû fõút része. Az autó-
pálya megépülése után forgalma csökkent, de az útszakasz
fontos összekötõ út. A projektlap foglalkozik az útvonal fel-
újításával, csomópont átépítéssel, alternatíva vizsgálatával.

7. Nagykörút felülvizsgálata
Kiemelt figyelmet fordítottunk a Nagykörúti fejleszté-
seknek, az egyenkapacitás biztosításának, a szolgáltatási
színvonal emelésének, a Kiskörút és a belsõ városrész for-
galmi terhelésének csökkentésére. Ezek elengedhetetlenül
szükségesek e projekt megvalósításához.

8. Akadémia körút–Csabai Géza krt.–Sport u.–Mindszenti krt.  által
jelzett külsõ körút (Vacsi köz–5. sz. fõút déli bevezetõje között)
A projektlap foglalkozik a hiányzó szakaszok 2x1 forgalmi
sávon történõ kiépítésével (Sport utca–Mindszenti krt.–Budai
út–Hegedûs köz közötti szakasz), új csomópontok és meglé-
võ csomópontok átépítésével.

9. Királyok körútja és kapcsolódó útszakaszai
A projekt tartalmazza a hiányzó Károly Róbert körút meg-
építését, illetve a Mátyás király körút–Nagy Lajos király
körút szakaszok összekötését is. E hiányzó gyûrûs hálózati
elemek a közlekedésfejlesztés részét képezik, de kiemelten
fontosnak tartjuk a projekt ütemezését. A Királyok körútja
fejlesztése két másik projektelemhez is kapcsolódik, neve-

zetesen az Északi elkerülõ és a 441. sz. fõúthoz kapcsolódó
fejlesztéseknek meg kell elõznie ezt a beruházást.  

10. Új gyûrû irányú elemek délen
Kifejezetten a DAIMLER gyárhoz kapcsolódó fejleszté-
sek, amelyek még nem szerepeltek a közlekedési koncep-
cióban, de területfeltáró szerepe miatt a megvalósítandó
projektek közé soroltuk.

11. M8 + M44 gyorsforgalmi utak
Bár nem a város kompetenciája, de mindenképp említésre
méltó a térségi elérhetõség, illetve a tranzit forgalom
átrendezõdése szempontjából.

12. Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS)
Jelenleg Kecskeméten a városi forgalomirányító rendszer
kiépítettsége és befolyásolhatósága nagyon változó. Az intel-
ligens rendszerek kiépítése jelentõs szerepet játszik a városi
forgalom lebonyolódásának optimalizálásában, a hatékony
üzemeltetésében, a korszerû utastájékoztatás megszervezé-
sében, és a környezetszennyezés csökkentésében.

13. Kecskemét térségi kerékpáros hálózatának fejlesztése
A projekt célja a helyközi, hivatásforgalmi kerékpárutak,
kerékpáros létesítmények kiépítése, az érintett térség kerék-
páros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedé-
si mód terjedésének ösztönzése a térség lakossága körében.

Döntéselõkészítõ vizsgálatok eredménye, javaslatok

Ezek hatásainak számszerûsítése a forgalmi modell ter-
heléseibõl és futásteljesítményeibõl számított pénzben is
kifejezhetõ mutatók értékei (utazási idõmegtakarítás, üzem-
költség megtakarítás, baleseti kockázat és környezetterhelés
csökkenése), a területigénybevétel, illetve az elérhetõségek
figyelembevételével számított forgalomcsillapítási mutatók
és helyzetpotenciálok változása alapján történik. A számított
hatásmutatókra épülõen egy többkritériumos használati
értékelemzés (MCA) készült, továbbá a pénzesített mutatók
30 éves megbecsült értékei alapján haszon-költség-arány is
számításra került, amely egy közelítõ költség-haszon-elem-
zésnek (CBA) tekinthetõ. A különbözõ számított mutatók,
mûszaki körülmények és egyéb kockázati tényezõk alapján
történt az egyes projektváltozatok fontossági sorolása.

A projektelképzelések hatékonysága igen különbözõnek
bizonyult, amint a részletes számítási eredményekbõl lát-
szik, de mindenenesetre az elõzetes eredmények azt mutat-
ják, hogy a város több reményteljes projektkezdeménnyel
rendelkezik, amelyek közül több is illeszthetõ a KözOP 3.5.
prioritáshoz, így a munka befejezõ fázisában ezekre elké-
szülõ részletes megvalósíthatósági tanulmányok alapján a
késõbbi Kedvezményezett megvalósításukra sikerrel
pályázhat.

Vizsgált projektötletek
KözOP-hoz

vizsgálatra javasolt

1. sz. projekt: Kecskemét északi elkerülõ út –
445. sz. fõút, M5 autópálya – 44. sz. fõút között

2. sz. projekt: 54. sz. fõút kapacitásbõvítése az M5
autópálya és az 5. sz. fõút közötti szakaszon

3. sz. projekt: Izsáki út (52. sz. fõút bevezetõ szaka-
sza) négysávos kapacitásbõvítése

4. sz. projekt: 441. sz. fõút + Ceglédi úti mûtárgy

5. sz. projekt: Nyíri út kapacitásbõvítése 4 sávos bõ-
vítéssel (445. sz. fõút – Széchenyi körút között) (városi)

6. sz. projekt: Az 5. sz. fõút déli bevezetõjének fej-
lesztése

7. sz. projekt: Nagykörút ütemezett fejlesztése (kap-
csolódva az egyéb térséget érintõ projektekhez)

8. sz. projekt: Akadémia u. – Sport u. által kijelölt
körirányú út fejlesztése (5. sz. fõút – 441. sz.
fõút között)

9. sz. projekt: Királyok körútja és kapcsolódó útsza-
kaszai (városi)

10.sz. projekt: Új gyûrû irányú elemek fejlesztése a
déli városrészben (városi)

11.sz. projekt: M8 + M44 gyorsforgalmi utak fejlesz-
tése

12.sz. projekt: Intelligens közlekedési rendszerek
(ITS)

13.sz. projekt: Kecskemét térségi kerékpáros hálóza-
tának fejlesztése

K E C S K E M É T  K Ö Z L E K E D É S É N E K  T E R V E Z É S E

KözOP-2009-3.5.

Kecskemét város térségi  e lérhetõségének javí tása

udvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Meg-
valósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevé-
kenységek végzése" c. projekt kidolgozását.

Tervezési feladat – A két projekt tervezési feladatai együt-
tesen a város teljes gazdasági-, társadalmi-, környezeti- célrendsze-
rének és prioritásainak átfogó feldolgozásán nyugvó város- és köz-
lekedéstervezést igényelnek, mivel a kiírás szerint a megvalósítha-
tósági tanulmányok által feldolgozandó projektek kiválasztásához
a következõ beavatkozási területek vizsgálata szükséges.

Térségi elérhetõség javítása:
- A forgalomlefolyást segítõ, a közúti kapacitást és forgalom-

biztonságot növelõ beavatkozások a város bevezetõ útjain.
- A térség tranzitforgalmának elválasztása a célforgalomtól

elkerülõ utak építésével.
- A forgalomlefolyás hatékonyságát növelõ, a forgalombiz-

tonságot erõsítõ lokális beavatkozások (csomópont építé-
sek, fejlesztések, korszerûsítések).

- A meglévõ és tervezett hálózat hatékony és biztonságos
kihasználását elõsegítõ ITS megoldások (Intelligens Köz-
lekedési Rendszerek) alkalmazása.



Projektjavaslatok – A helyzetfeltárásból és a korábbi városfejlesztési elképzelésekbõl levezetett célokhoz elõbb intézke-
dések, majd közlekedésfejlesztési projektek lettek rendelve. A hiányzó hálózati kapcsolatok pótlására, az utak és csomópontok
kapacitásbõvítésére, pályafelújításokra, a kerékpáros hálózat bõvítésére, valamint korszerû informatikai megoldások alkalmazásá-
ra több mint húsz megoldás (projektjavaslat) készült, a mûszaki tartalom döntéselõkészítéshez igazított részletezettségével, a költ-
ségek közelítõ meghatározásával.

1. Kecskemét északi elkerülõ út - 445. sz. fõút
A tervezett északi elkerülõ út a város északi szektorában
közvetlen összeköttetést hoz létre a 44. sz. fõút, a 441. sz.
fõút, az 5. sz. fõút és az M5 autópálya között. Az elkerülõ
út megépítésével a jelentõsebb Békéscsaba – Kecskemét –
Budapest, illetve a Cegléd – Kecskemét – Dunaföldvár irá-
nyú tranzit forgalom részére lehetõség nyílik Kecskemét
város kikerülésére.

2. 54. sz. fõút kapacitásbõvítése az M5-ös autópálya és az
5. sz. fõút közötti szakaszon
Az 54-es út a térség egyik legforgalmasabb közlekedési
útja, mely a megye D-Ny-i területéhez biztosít közúti kap-
csolatot. Jelentõs közúti forgalomtól mentesíti a Kecskemét
város belsõ közúthálózatát.

3. Izsáki út négysávos kapacitásbõvítése
Kecskemét egyik legfontosabb és legforgalmasabb útvonala

az Izsáki út. A projektlap foglalkozik az Izsáki út bõvítésé-
vel, a kerékpáros fejlesztésekkel és a jelentõsebb csomópon-
ti fejlesztésekkel.

4. 441. sz. fõút fejlesztése kapacitásbõvítéssel 
Ez az útvonal biztosítja az összeköttetést Nagykõrös –
Cegléd – Szolnok és a Belváros között, valamint a haránt
irányú utak hiányában az 5. sz. fõút és a többi sugárirányú
fõút felé. Fejlesztése több szempont együttes vizsgálatát
igényli.

5. Nyíri út fejlesztése
Kecskemét legnagyobb lakóövezetét kiszolgáló közúti ten-
gely. Az építés elõtt álló 445. sz. fõútba történõ bekötésével
az M5 autópálya felöl a jelenleginél gyorsabb eljutás lenne
biztosított Budapest irányából. A 2x2 sávos kialakítással egy
kapacitív kapcsolat jönne létre a Nagykörút és Széchenyi-
város között.
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Intermodális csomópont és kapcsolódó fejlesztések:
- A közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

helyi és helyközi közösségi közlekedés, illetve közúti közleke-
dés közötti átszállást, módváltást elõsegítõ intermodális csomó-
pont létesítésével Kecskemét MÁV állomás környezetében.

- P+R parkolók hálózatának fejlesztése Kecskemét városban
és környezetében, a városhatárt átlépõ közúti forgalom csök-
kentése, és ezáltal a város élhetõségének javítása érdekében.

- Helyi közösségi közlekedési hálózat szolgáltatási szín-
vonalának fejlesztése környezetbarát kötöttpályás, vagy
zártpályás közösségi eszközök alkalmazásával és a meg-
lévõ viszonylathálózat felülvizsgálatával.

A közösségi közlekedési utastájékoztatás és forgalomirányítás
fejlesztése, a közösségi közlekedés vonzóbbá tétele és a hoz-
záférés javítása érdekében.

A tervezési feladatok megalapozásához részletes forgalom-
felvételek kerültek elõírásra, melyek a projektek indulása után
voltak esedékesek.

Feladatterv és idõterv – A két tervezési feladat fõbb
lépései és mérföldkövei párhuzamosan futnak a követke-
zõk szerint:

- Forgalomfelvételek tervezése, elõkészítése és lebonyolí-
tása (befejezés 12. hét).

- Döntéselõkészítõ tanulmány készítése (befejezés 27. hét).
- Részletes megvalósíthatósági tanulmányok szállítása

(befejezés 52. hét).

A feladatok végrehajtása részletes vizsgálati terv alapján törté-
nik, mely külön nevesíti a következõ tevékenységeket:

- forgalomfelvételek végzése,
- analízis, SWOT, probléma- és célfa elkészítése,
- beavatkozási területek részletes vizsgálata és projektge-

nerálás,
- beavatkozások modellezése és értékelése,
- legjobb megoldások kiválasztása,
- részletes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása.

Helyzetfeltárás – A helyzetfeltárás célja, hogy a közlekedési rendszer átfogó vizsgálatával és késõbbi értékelésével
támogassa a város közlekedésfejlesztésére vonatkozó célkitûzések, illetve az azokat foganatosító intézkedések megfogalma-
zását. Az analízis munkafázisának végén a következõ problématerületek igazolódtak részlegesen, de fõleg a városi belsõ tér-
ségekben, illetve azok megközelítésében, szorosan összefüggésben a párhuzamosan futó Kecskemét városi projekttel:

- kedvezõtlen forgalmi körülmények a város és a térség közlekedési hálózatán,
- hiányos és kedvezõtlen elérhetõségi és hálózati adottságok,
- romló közlekedési, környezeti, városszerkezeti és forgalombiztonsági helyzet,
- nem kellõ hatékonyságú infrastruktúra- és eszközhasználat, valamint mûködtetés.

A fõbb vál tozatok a következõk vol tak:


