
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.2. KÖZLEKEDÉS 
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

 

Jelenlegi helyzet 

 

Érsekcsanád Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el. Az országos főúthálózat 

részét képező 51. számú Budapest – Solt – Kalocsa – Bácsa országhatár közötti II. 

rendű főút biztosít kapcsolatot az országos úthálózat felé. Az országos főútnak a 

térségben mért közúti forgalmát a következő táblázat tartalmazza (2014): 

 

 

 

A teherforgalom részaránya magas (kb. 19 %). A főút belterületi szakaszának 

keresztmetszeti elrendezését az 1. és 2. számú (3. ábra) keresztszelvények mutatják 

be. A csaknem egyenes átkelési szakasz burkolatszélessége 7,2 – 7,3 méter között 

változik. A külterületi szakaszokon az útpályák 7,0 m szélesek kétoldali 1,0 m-es 

padkával. Forgalomtechnikailag az egyetlen kezdetlegesen kiépített csomópont 

járműosztályozóval a település északi részén a töltőállomásnál van. A tapasztalatok 

szerint a főúton a délelőtti órákban van a csúcsforgalom. 

A több mint 2 km hosszú átkelési szakaszon nagy a baleseti veszély, mivel a hosszú 

egyenes útszakaszon gyakorlatilag nincsenek olyan sebességet befolyásoló 

kialakítások, amelyek késztetnének az 50 km/órás sebesség betartására. 

Ennek egyik oka, hogy a településen egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely van. Ennek a 

gyalogátkelőhely térségében van 40 km/órás sebességcsökkentés előírva a főúton. 

A három belterületi autóbusz – megállóhely közül csak a település központjában 

lévőnek a közelében van kijelölt gyalogátkelőhely. Az önkormányzati utak 

derékszögű hálózatban vannak kiépítve. Közülük a jelentősebb gyűjtőutak a 

következők: Deák Ferenc utca 

  Dunai út 

  Zrínyi utca 

  Szőlő utca 

Személy-
gépkocsi

Kis 
tehergép

kocsi

Motor-
kerékpár

Kerékpár
Lassú 
jármű

szóló csuklós
közepes 

nehéz
nehéz pótkocsis nyerges speciális

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap
139+334 - 146+791 3560 4290 2292 756 56 0 84 74 99 159 2 23 0 15
146+791 - 155+880 6807 7676 4910 1147 121 0 56 93 111 216 0 99 40 14
155+880 - 158+492 4253 4268 3198 704 114 0 29 10 2 3 0 44 143 6

j/nap j/nap j/nap

Érvényességi 
szakasz

Összes forgalom Autóbusz Tehergépkocsi

j/nap E/nap j/nap j/nap
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  Kossuth utca 

  Széchenyi utca 

A belterületi utak beépítési szélessége a település központi részén 27-28 m, a 

település szélén 12-16 m. A belterületi utak keresztmetszeti elrendezését a 3. – 10. 

számú keresztszelvények mutatják be. A Szőlő utcában, az Új soron, a József Attila 

utcában és a Meggyfa utcában „Küszöbök” vannak kiépítve a sebesség csökkentése 

érdekében. A Dunai út Érsekcsanádot köti össze a több mint 4,5 km-re lévő Duna-

parti üdülőterülettel. A rendkívül rossz állapotú út burkolatszélessége mindössze 5,0 

m (lásd a 8. számú jellemző keresztszelvényt). Az üdülőterületen 30 km/órás, a 

Dunai úton 70 km/óra sebességkorlátozás van érvényben. 

A település jellemző keresztszelvényeit a 3. és 4. ábra mutatja be. 

Az 51. számú főút mellett lévő ingatlanokban vannak kisebb – nagyobb üzletek. Ezek 

parkolási igényét általában úgy elégítik ki, hogy az üzlet és a főút között kiépítetlen 

parkolóhelyek vannak. A főút mellett lévő kiépítetlen szerviz utak az ingatlanok 

megközelítésén kívül parkolási lehetőséget is kínálnak. A Deák Ferenc utca elején és 

a Csanád csárdánál van nagyobb számú gépkocsi várakozóhely. Parkolási 

nehézségek általában nincsenek, de kevés a korszerűen kiépített parkolóhely. 

A legtöbb gyűjtőúton van legalább egyoldali járda. A kiszolgáló utcákban helyenként 

található járda. Az 51. számú főút központi szakaszán kétoldali, a külső szakaszon 

egyoldali járda van. A főút mentén ennek ellenére nagy a baleseti veszély, aminek 

két fő oka van: 

- A gépkocsik nagy sebessége. Ez annak a következménye, hogy nincs 

sebességcsökkentést előidéző kialakítás. 

- Az egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely kivételével nincs korszerű átkelőhely. 

Vasúti közlekedés hiányában helyközi és távolsági autóbuszjáratok bonyolítják le a 

települések közötti tömegközlekedési utazásokat. Az autóbusszal elérhető nagyobb 

távolabbi települések a következők: Budapest, Baja, Kalocsa, Kecskemét, 

Szekszárd, Szolnok, Jászberény, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Szentes. 

Érsekcsanád három autóbusz megállóhelye öbölben van kialakítva. A megállók a 

következők: 

- Érsekcsanád felső 

- Érsekcsanád autóbusz váróterem 

- Érsekcsanád alsó 
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A Duna árvédelmi töltésén van kerékpárút 3,0 m burkolatszélességgel. (lásd 11. 

számú keresztszelvény). Ez egyben árvízvédelmi célokat is szolgál. Érsekcsanád 

belterületén nagyon hiányzik a mindennapi élettel összefüggő kerékpárút. Ez 

különösen az 51. számú főút mellett érződik. Az árvédelmi töltésen haladó 

kerékpárút megfelelő tájékoztató táblák vannak. 

Érsekcsanád területén IV. osztályú repülőtér üzemel. 

A településnek nincs hajóállomása a Dunán. Mindössze a Duna túloldalán lévő 

Veránka szigetre van vízi közlekedés az üdülőterület felől a Megyei Önkormányzat 

üdülőjéhez. 

Az igazgatási és belterület jelenlegi közlekedési hálózatát az 1. és 2. ábra mutatja 

be. 

 

Fejlesztési javaslat 

 

Érsekcsanád közlekedési hálózatának fejlesztése valószínűleg több lépésben fog 

történni. 

Az első jelentős fejlesztés lesz az „51. sz. főút 139+724,6 – 155+488,4 km. Közötti 

szakaszának 11,5 t burkolat megerősítése”, melynek engedélyezési tervét 2011-ben 

készítették el. 

A korszerűsítés során a megerősített burkolatot 7,5 m szélességben építik át. A 

forgalom lassítása céljából a település két határában „bejárati kaput” létesítenek és a 

befelé haladó sávnál középső védőszigettel sávelhúzást alkalmaznak. 

Korszerűsítésre kerül a 150 + 300 km szelvényben lévő a töltőállomáshoz vezető 

csomópont járműosztályozókkal. A Deák Ferenc utcánál a 151 + 403 km 

szelvényben 4 ágú körforgalmú csomópont fog épülni. A 3 autóbusz megállóhely a 

jelenlegi helyén marad. Mindegyiknél kijelölt gyalogátkelőhely lesz, így az új 

körforgalmú csomóponttal együtt 5 kijelölt gyalogátkelőhely lesz a főúton (a jelenlegi 

eggyel szemben). A 51. főút északi szakaszán a Csanád Csárdánál a gazdasági 

terület kiszolgáló szerviz út térségének az 1. számú mintakeresztszelvény mutatja 

be. 

Az út korszerűsítése során a főút szelvényezés szerinti bal oldalán kerékpárút lesz a 

település teljes hosszában Sükösdtől Bajáig. 

Ezzel biztonságossá válik a kerékpáros közlekedés Érsekcsanád területén. A Dózsa 

György úti (51. sz. főút) tervezett és a Duna árvédelmi töltésén meglévő kerékpárút 
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között a Dunai út a kisforgalomra tekintettel, „Kerékpározásra ajánlott közút”-ként fog 

kapcsolatot teremteni. Közterületű kerékpár-tárolóhelyek létesítendők a 

polgármesteri hivatalnál, a templomoknál, a postahivatalnál, iskolánál stb. 

Önkormányzati szempontból lényeges közlekedésfejlesztési feladat a település déli 

részén meglévő és bővítendő gazdasági terület közúti feltárásának biztosítása a 

lakóterület érintése nélkül. 

A javaslat szerint a gazdasági forgalmat lebonyolító út a déli igazgatási terület 

határán indul az 51. sz. főút felől keleti irányba, majd kétszeri iránytöréssel 

csatlakozik a tojótelephez vezető úthoz. 

Érsekcsanádon nagyobb parkolási gondok általában nincsenek. A település 

központjában és a nagyobb forgalmat lebonyolító intézmények közelében burkolt 

parkolóhelyek létesítendők. Az 51. sz. főút korszerűsítésével párhuzamosan létesülő 

kerékpárút csökkenti az úton parkolóhely létesítési lehetőségeit. 

Ezért a betorkoló utcák elején célszerű parkolóhelyeket létesíteni. Gépkocsi 

leállóhely létesítendő a polgármesteri hivatal, a templomok, a postahivatal, az orvosi 

rendelő és iskolák térségében. 

Nagy távon várható az elkerülő 51. sz. főút megépítése Sükösd és Érsekcsanád 

térségében. A 2008-ban elkészült tanulmányterv három lehetséges nyomvonalat 

vizsgált. Az 1-es változat Érsekcsanádtól nyugatra érzékeny természeti területen 

megy keresztül. A 2-es változat a településtől keletre tájképvédelmi terület mellett, 

azt alig érintve halad. A 3-as változat a téjképvédelmi területet nagyobb területen 

átmetszve jelölték ki. Érsekcsanád szempontjából a 2. változat a legkedvezőbb, mert 

ez érint legkevésbé területi érdekeket. Az elkerülő 51. számú főút 3 

nyomvonalváltozatát az 5. ábra mutatja be. A nyomvonal Érsekcsanád déli részén a 

tojótelep és a tervezett napelempark között halad. A rendezési terv javaslata szerint 

a település számára 2 csomópont létesítendő az elkerülő 51. sz. főúton: 

- Sükösd igazgatási határánál körforgalmú, csomópontból kiinduló gyűjtőút az 

igazgatási határral párhuzamosan a jelenlegi 51. sz. főútig. 

- A tojótelep útját keresztező helyen és a meglévő úton keresztül, kapcsolat 

Érsekcsanád és a gazdasági terület felé. 

 

Ennek a két csomópontnak és hozzájuk csatlakozó két feltáró gyűjtőútnak 

területfelhasználási előnye, hogy lakóterületek érintése nélkül teremt kapcsolatot a 

településsel. A tervezett gyűjtőutak keresztmetszeti elrendezését a 2. 
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mintakeresztszelvény (8. ábra) mutatja be. Az igazgatási és belerület tervezett 

közlekedési hálózatát a 6. és 7. ábra mutatja be. 


















