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Tájékoztatás 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. augusztus 18-i ülésére 
 

Tárgy: Alsóbene tanya 650/b címen található kamion parkoló megközelítéséhez útépítés 
 

Iktatószám: LMKOH/2394-4/2022 
Üi: Kovács Gábor 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
Az Út-Fény Kft közlekedéssel foglalkozó tervezőiroda képviseletében Bognár Zoltán ügyvezető, az 
IBO Park Kft megbízásából kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz a Lajosmizse, Alsóbene 062 
helyrajzi számú közutat érintő útépítés ügyében. 
 

E l ő z m é n y e k :  
A tárgyi helyszínen, ami az 5-ös számú főút M5 autópálya hídjától Lajosmizse felé, az Alsóbenei 
részen van, kb. 20 éve üzemel egy vendéglátó egység, aminek forgalmát döntő részben 
tehergépkocsik, kamionok teszik ki. Az épület ugyan rendelkezik működési engedéllyel, azonban az 
ingatlan megközelítésére használt megoldások a közútkezelő szerint nem szabályosak, illetve részben 
engedély nélkül létesültek, emiatt azok fokozott balesetveszélyt jelentenek. 
 

A tavaly és idén bekövetkezett közúti balesetek miatt a Magyar Közút lépéseket tett a 
balesetveszélyes és szabálytalan állapotok megszüntetésére. Ennek részeként felszámolták a 
kanyarban létesült illegális útcsatlakozást, illetve javaslatot tettek egy szabályos útkereszteződés, új 
csomópont kialakítására. Ez az új csomópont kiváltaná a jelenleg használt, a híd oldalán felvezető 
tanyai bekötőutat. Ez utóbbi azért nem használható megfelelően kamionokkal, mert kicsi az úttorkolat 
fordulási sugara, így a kikanyarodó járművek a szembejövő sávot is elfoglalják kanyarodáskor. 
 

M e g o l d á s i  l e h e t ő s é g :  
Az érintett üzemeltető megbízott egy úttervező céget a megfelelő útcsatlakozás megtervezésével. A 
Magyar Közút által elfogadható megoldás kiindulása az, hogy az ún. Keskin parkoló (ami régi 
aszfaltkeverő telep helyén, az Alsólajosi térrészben van) útcsatlakozásánál új csomópont épülne, és 
így lehajtó alakulna ki a tárgyi ingatlan irányába is. Az első változat (a mellékelt rajzon vastag 
szaggatott vonallal) az érintett 063/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásának hiányában nem tud 
megvalósulni, ezért a tervező arra tett javaslatot, hogy az önkormányzati tulajdonú, 062 hrsz, majd a 
Kecskeméttel határos dűlőút stabilizált kialakításával vezetné be a forgalmat az ingatlanra. 
A csomópontban kétirányú kanyarodósáv létesülne, az érintett földutak pedig stabilizálva, a 
megfelelő fordulási sugarakkal lenne kialakítva, részben magántulajdonú területrészek 
felhasználásával. A mellékelt műszaki leírás kivonat a csomópontra és földútra vonatkozó megoldás 
főbb részleteit ismerteti. 
A csomópont kialakítására a tervező már rendelkezik a Magyar Közúttól hozzájárulással. 
 

A tervezett megoldás a tárgyi ingatlan megközelítését biztosítaná megfelelően, javítana az ún. Keskin 
parkoló megközelíthetőségén, azonban a forgalom növelésével vélhetően rontaná a földút 
használhatóságát. Így több szempontból javulnának, biztonságosabbá válnának a közlekedési 
viszonyok, azonban hátránya is lenne a megoldásnak, a stabilizált földút kétségesen alkalmas a célra, 
vélhetően jelentős karbantartási igény keletkezne a használatával az önkormányzat részére. 
 

Javaslom, hogy foglaljunk állást a javasolt megoldásról, illetve a továbbtervezés irányát illetően! 
 

Lajosmizse, 2022. augusztus 16. 
  Basky András 
polgármester s.k. 
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