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1. Előzmények
Berente Község Önkormányzata a korábban meglévő nyilvántartás illetve forgalomtechnikai terv
helyett új az egész településre kiterjedő tervet kíván készíteni. A település rendezési terve
felülvizsgálatra került és ezt követően elkészült a település forgalomtechnikai terve is. A teljes
településre vonatkozó terv elkészítését az 4/2005 GKM rendelet írja elő.
A terv készítése során a helyszíni felmérés adta az alapadatokat, ehhez kapcsolódott az
Önkormányzattal egyeztetett javaslatok, amelyekkel módosításra került a forgalmi rend. Ezen
kívül további lista készült a sérült vagy cserélendő jelzésekről illetve a hiányzójelzésekről.

2. Meglévő állapot, jelenlegi forgalmi rend
Fő utca(2 x 1 sávos 6,0 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 1463 m, a
felmérés a bekötő út deltától mérve, a település ellátó bejáratig mérve
A jelenleg kihelyezett táblák megfelelőek sérült vagy kopott táblát nem találtunk. A helyszíni
bejárás alapján a 0+084 szelvényben a jobb oldalon lévő „veszélyes anyagot szállító járművel
behajtani tilos” táblát át kell helyezni a 0+005 szelvénybe a jobb oldalra. Az áthelyezést az
indokolja, hogy az áthelyezett táblát észlelő jármű, még a meglévő területen meg tud fordulni.
A 0+355 szelvényben a jobb oldalon lévő „Egyéb veszély forgalomcsillapító sziget” tábla alá 70
km „sebességkorlátozás” kerül elhelyezésre.
A 26. sz. főút és Fő utca közötti bekötő út(2 x 1 sávos út, 7,0 méter széles mindkét oldalon 1,0
méteres padka)az út 879 m, a felmérés a 26. sz. főútról érkező út burkolatváltásától mérve, a
Fő úthoz csatlakozás deltáig mérve
A jelenleg elhelyezett táblák állapota jó, sérült vagy kopott tábla nincs. A burkolat állapota jó, a
burkolati jelek jól láthatók, vélhetően egy múlva szükséges a felújító festés.
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tábla került elhelyezésre, azonban a veszélyt jelző táblákat párban szükséges elhelyezni. Ezek
értelmében a 0+250 szelvényben a bal oldalon az „egymás utáni veszélyes útkanyarulatok” táblát
kell elhelyezni.
Marx Károly utca(5,50 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 293 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, csere, módosítás nem szükséges.
Kandó Kálmán utca(5,50 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 290 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, csere, módosítás nem szükséges.
Petőfi utca(5,50 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 361 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, csere, módosítás nem szükséges. Az utca elején lévő
gyalogátkelő hely festése jól látható, várható a következő évben szükséges a felújító festés.
Posta utca(5,50 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 288 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó. Ez az egyetlen utca ahol „korlátozott sebességű” övezet
került kijelölésre. Az ilyen jellegű korlátozott zóna csak a „zóna vége” jelzéssel szüntethető meg,
egyéb jelzés vagy útcsatlakozás nem oldja fel a sebességkorlátozást. A fentiek szerint egy „zóna
vége” tábla hiányzik, ezt el kell helyezni a jobb oldalon. Ezen kívül az utca elejére szükséges a
„zsákutca” tábla elhelyezése.
Toldi utca(5,50 méter széles mindkét oldalon 1,0 méteres padka)az utca 436 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó. Az utca a település hosszanti tengelyét jelentő utcával
párhuzamos és több kis utca csatlakozik hozzá. Ennek megfelelően a csatlakozásoknál az
elsőbbséget rendezni kell, ezért vannak az „elsőbbségadás kötelező” táblák elhelyezve. A helyszíni
bejárás során tapasztaltak szerint ezek az elsőbbség adás kötelező táblák mérete nem megfelelő,
mivel a kerékpárutak esetében használatos méretűek. Ezeket a táblákat minimum 600 mm-es
táblákra kell cserélni.
Bem József utca(5,50 méter széles, majd 4,50-5,0 méteresre szűkül a temető bejáratot
követően)az utca 262 m
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amely kopott nehezen látható. Ezen festés felújítása szükséges.
A Bem József utca a Fő út csatlakozásától indulva jelenleg két irányú és marad is két irányú. Ezzel
biztosítható, hogy a temető biztonságosan megközelíthető.
A temető bejáratát követően az utca keskenyebb ezért itt az Önkormányzat igényével összhangban
sebességcsökkentésre van szükség. Az alacsonyabb sebességgel biztosítható, hogy a járművek ki
tudják kerülni egymást.

Az utca végén a 0+259 szelvényben a bal oldalon a „3,5 tonna

súlykorlátozás” tábla kopott cseréje szükséges.

A pincesorhoz vezető(3,5 -4,0 méter széles út) 541 méter hosszú a Bem utcától mérve
Az utca nagyrész földút, csupán a Bem utca csatlakozásánál található szilárd burkolat. Az
elsőbbség kérdése jelenleg nincs rendezve, ezért szükséges „elsőbbségadás kötelező” táblát
elhelyezni.

Ady Endre utca(5,0 méter széles padka nincs)az utca 507 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, csere, pótlás nem szükséges. Az utcában a tavalyi évben
az árok lefedésével biztosították a parkolást és egyirányú forgalmú út jött létre. Ennek megfelelően
kerültek ki új jelzések illetve ahol kétirányúvá válik az utca,ezt a megfelelő veszélyt jelző tábla
jelöli.
József Attila utca(5,50-6,0 méter széles változó szélességű padka, a felmérés a tó bejáratig
készült)az utca 977 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, a burkolat állapota jó. Az utca első szakasza korábban
festve volt, ezeket a jeleket szükséges lenne felújítani. Az utca elején található egy kijelölt
gyalogos átkelőhely, ennek festése jó állapotú a jövő évben el kell végezni a felújító festést.
Az Esze Tamás utca és a József Attila utca csatlakozásánál az „elsőbbségadás kötelező” táblát a
jelenlegi helyéről előrébb kell helyezni a közelben lévő kisbolt elé. Ezen a szakaszon sokan
parkolnak, ezért az áthelyezett táblát meg kell védeni oldalakadály táblák elhelyezésével.

-4Dankó utca(5,50 méter széles) az utca 94 m
A József Attila utcáról balra nyílik a rövid utca, a bal oldalon parkoló található, majd néhány
lakóház és zsákutcaként fejeződik be az utca. Jelenleg két jelzés van kihelyezve, ezek állapota jó,
nem szükséges csere vagy pótlás.
Névtelen utca(5,50 méter széles) az utca 255 m
Az Esze Tamás utcáról balra nyílik a rövid utca, a jobb oldalon parkoló található, amely a templom
mellett helyezkedik el. Ez a parkoló első sorban a templomhoz kapcsolódó forgalmat szolgálja ki.
Jelenleg egy jelzés van kihelyezve, állapota jó, nem szükséges csere vagy pótlás. A parkolót
elhagyva még néhány ingatlan található, de utána alapvetően külterületi jellege van az útnak. A
közigazgatási határt és a lakóházak elhelyezkedését figyelembe véve ki kell helyezni a lakott
terület kezdete illetve vége táblát.
Gagarin utca(6,0 méter széles változó szélességű padka illetve kiemelt szegély is található)az
utca 308 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, a burkolat állapota jó. Burkolati jel festés korábban nem
történt. Az utcában forgalomcsillapító küszöb(úgy nevezett fekvő rendőr) került kiépítésre, ehhez
kapcsolódóan 30 km/ó „sebességkorlátozás” került bevezetésre, amely megfelelő nem szükséges
módosítás. A forgalomcsillapító küszöb veszélyt jelző táblával van jelölve, ez a „bukkanó” jelzés.
Ennek cseréje szükséges, mert a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerint az ilyen
forgalomtechnikai eszköz jelzésére az „egyenetlen úttest” jelzés a megfelelő, ezért a táblák cseréje
szükséges.
Lakó köz Gagarin utcából nyílik(6,0 méter széles kiemelt szegély található)az utca 50 m
A jelenleg kihelyezett jelzések állapota jó, a burkolat állapota jó. Burkolati jel festés korábban nem
történt.
Ipar út(7,0 méter széles mindkét oldalon padka található)az út 1426 m
A 26. sz. főút jobb oldalán található út, amely a vasút átjárótól indul és a Borsodchem új üzeméig
tart. Az út a településtől távolabb helyezkedik el, de az Önkormányzat kezelésében van, ezért erre
is kiterjed a forgalmi rend meghatározása.
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több kátyú süllyedés található, amely első sorban az út végén lévő folyó beruházáshoz kapcsolódó
szállítás eredménye.
Az önkormányzat mint kezelő folyamatosan végzi az úton a javításokat, de nem tud lépést tartani a
nagy tömegű szállítás okozta útkárosodással. Ezért a rendelkezésre álló forgalomtechnikai
eszközökkel fel kell hívni a közlekedők figyelmét az úthibákra. Ennek megfelelően már korábban
kihelyezésre került „egyenetlen úttest” tábla 1,0 km kiegészítő táblával. Ezt a jelzést ki kell
egészíteni 40 km/ó sebességkorlátozás bevezetésével. A megengedett sebesség csökkentése két
lépcsőben lehetséges mivel legfeljebb 30 km/ó sebességcsökkentés történhet egyszerre. A
megengedett 90 km/ó sebességről tehát első lépcsőben 60 km/ó vezethető, majd következhet a 40
km/ó. A veszélyt jelző táblákat és sebességkorlátozást mindkét irányból el kell helyezni.
Burkolati jel festés korábban történt, de mára szinte teljesen elkopott, célszerű lenne a tengely
vonal újrafestése. Az út elején vasúti átjáró található, amelynek vágánytengelyétől mért 8 méter
még a vasút társaság kezelésében van, ezt követően végzi a kezelést az önkormányzat. A vasúti
átjárót a bal oldalon úgynevezett sávos táblák illetve veszélyt jelző tábla elhelyezésével kell
előjelezni.

3. Forgalmi rend módosítások, javaslatok
a, A település lakóinak védelme érdekében a lakott terület kezdetét jelölő táblától 30 méterre
kihelyezésre került a „veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos” jelzés. A jelenlegi
helyén a tábla ugyan biztosítja a tilalmat, de általában az ilyen tilalmakat úgy kell bevezetni, hogy
a tilalmat észlelő járművek megtudjanak fordulni. Ezért a tilalmi táblát az Esze Tamás utca és a 26.
sz. főút felől érkező bekötő út csatlakozásánál kell elhelyezni. Ezzel a táblaáthelyezéssel
biztosítható, hogy amennyiben a tilalom hatálya alá eső jármű érkezik, akkor meg tud fordulni és a
rendelkezésre álló párhuzamos úton tudja az útját folytatni.
b, A település kezdeténél korábban elkészült az úgynevezett forgalomcsillapító kapu. A sávelhúzás
és a sziget veszélyt jelző tábla jelölve, ezt célszerű sebességkorlátozással kiegészíteni. A veszélyt
jelző tábla alá 70 km /ó „sebességkorlátozást kell elhelyezni. Ezzel biztosítható, hogy a fokozatos
sebességcsökkentéssel közelítsék meg a járművek a települést.
c, A lakosság régi igénye, hogy a Polgármesteri Hivatal előtt biztonságos legyen a gyalogosok
átkelése. Ezért megvizsgáltam, a gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségét.
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szemközti oldalon található közvilágítási oszlop, amely alkalmas lehet a megvilágításra.
Ezen az oldalon a járda rendelkezésre áll, csupán a szegélyek átalakítása szükséges. A szegély
átalakítása azt jelenti, hogy a kiemelt szegély le kell süllyeszteni úgy, hogy a szegély kiállása
maximálisan 2 cm legyen.
A gyalogátkelő helyet a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal illetékes osztálya engedélyezi, az
engedélyezést megelőzően helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemlére meg kell hívni az
engedélyező hatóság képviselőjét, az Önkormányzatot és az illetékes rendőrkapitányság
képviselőjét.
d, A Bem József utca a Fő út csatlakozásától indulva jelenleg két irányú és marad is két irányú.
Ezzel biztosítható, hogy a temető biztonságosan megközelíthető. A temető bejáratát követően az
utca keskenyebb ezért itt az Önkormányzat igényével összhangban sebességcsökkentésre van
szükség. Az alacsonyabb sebességgel biztosítható, hogy a járművek ki tudják kerülni egymást.
e, Az Esze Tamás utca és a József Attila utca csatlakozásánál az „elsőbbségadás kötelező” táblát a
jelenlegi helyéről előrébb kell helyezni a közelben lévő kisbolt elé. Ezen a szakaszon sokan
parkolnak, ezért az áthelyezett táblát meg kell védeni oldalakadály táblák elhelyezésével.
f, Az Ipar úton, az önkormányzat mint kezelő folyamatosan végzi az úton a javításokat, de nem tud
lépést tartani a nagy tömegű szállítás okozta útkárosodással. Ezért a rendelkezésre álló
forgalomtechnikai eszközökkel fel kell hívni a közlekedők figyelmét az úthibákra. Ennek
megfelelően már korábban kihelyezésre került „egyenetlen úttest” tábla 1,0 km kiegészítő táblával.
Ezt a jelzést ki kell egészíteni 60 km/ó sebességkorlátozás bevezetésével. A veszélyt jelző táblákat
és sebességkorlátozást mindkét irányból el kell helyezni.
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