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2. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

2.1. A FEJLESZTÉSI KÖRNYEZET DEFINIÁLÁSA, MEGLÉVŐ TERVEK 
BEMUTATÁSA 

 
 
  



2.2. A KÜLSŐ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK JAVÍTÁSA 

 

2.2.1. Megközelíthetőség és a kijutás lehetőségeinek javítása Pesterzsébet központ, 
Budapest belvárosa és Csepel viszonylatában 

 

A gubacsi lakótelep speciális helyzetben van, ugyanis a határait nehezen keresztezhető 
elemek alkotják: nyugatról a Ráckevei (Soroksári) Duna ág, északról a Gubacsi híd, 
illetve a Csepeli átjáró töltése, keletről pedig a 150-es MÁV vonal, valamint a H6-os 
HÉV pályája. 

Ebből következően a lakótelepi utaknak a főutakhoz való kapcsolódása igen 
korlátozott számban lehetséges és azok sem mind teljes értékűek. Ebben a fejezetben a 
lakótelepet határoló közúthálózat olyan lehetséges fejlesztési elképzeléseiről lesz szó, 
amelyek javíthatják a Gubacsi lakótelep megközelíthetőségét. Magának a lakótelepnek 
a belső úthálózatával a 2.4 és 2.5 fejezetekben foglalkozunk.  

A lakótelepnek három közúti kijárata van: 

- A Helsinki út felé a HÉV vágányain keresztül – nem teljes értékű kapcsolat, 
ugyanis Gubacs (a Csepeli átjáró) irányából csak dél felé lehet a Helsinki útra 
kanyarodni. Budapest belvárosa, ami jelentős célpont csak indirekt módon 
közelíthető meg. Ennek szabályos módja a Helsinki útról balra kanyarodva a 
Topánka utcán tovább haladva, majd a Baross utcán balra kanyarodva elérhető 
a Helsinki út észak felé tartó pályája. Ezt szinte senki nem használja, hanem az 
említett Helsinki úti balra kanyarodó sávból 180°-ban visszafordulva indul 
észak felé. Ez a manőver ugyan nem mondható veszélyesnek, de a jelenlegi 
viszonyok között szabálytalan. 

- Szintén a lakótelep északi részén kapcsolódik a Gubacsi hídhoz, azon keresztül 
pedig Csepelhez. Ebben az esetben Csepel felől közvetlen kapcsolat van a 
lakótelepre vezető Vízisport utcához, míg az ellenkező irányban a Vízisport 
utcától majdnem a HÉV átjáróig kell eljönni és ott lehetséges a visszafordulás a 
Csepel felé vezető oldalra.  



- A harmadik kijárat a lakóteleptől messzebb, a kerület déli határában található, 
a Meddőhányó utcánál, ahol viszont egy teljes értékű jelzőlámpás csomópont 
található, minden kanyarodási irány engedélyezett. Ez a kapcsolat használható, 
ha a lakók vagy ide látogatók déli irányból érkeznek, ugyanis az említett, a 
HÉV-et keresztező csomópontban a Helsinki útról sem lehetséges balra 
kanyarodni. Ugyanakkor északról, a belváros felől a Gubacsi lakótelepre 
érkezők számára ez a csomópont jelentős útvonal-hosszabbodást jelent (több, 2 
km), esetleg a Mediterrán lakópart déli részére tartók számára lehet alkalmas. 
Ezen kívül a Zodony utcai sportlétesítmények látogatói számára lehetne még 
használható ez a csomópont de a tapasztalat azt mutatja, hogy jelentős számban 
a lakótelepen át közlekednek. 

Az imént említett közúti kapcsolati lehetőségeket a 1. ábraábrán mutatjuk be. 

1. ábra: A Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark közúti kapcsolatai 

Ezek a problémák évtizedek óta fennállnak és nem történt semmilyen lépés ezek 
megoldása irányába, sőt, a Mediterrán lakópark megépítése még tovább emelte a 
közúti forgalom nagyságát. 

A 2.1. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy a területet számos, léptékében és 
költségeit tekintve is jelentős fejlesztési elképzelés érinti: a Gubacsi híd és kapcsolódó 
úthálózatának újraépítése, a H6-os HÉV vonal fejlesztése és a 150-es MÁV vasútvonal 
fejlesztése. Ezek önmagukban is nagy hatással lennének a terület közlekedési 



viszonyaira, így együtt alapjaiban fogják megváltoztatni a jelenlegi egyéni és 
közösségi közlekedési viszonyokat. Ezek a projektek a tervezés különböző fázisaiban 
vannak, a kivitelezés kezdetéről, főként a befejezéséről nincsenek információk, de a 
legoptimistább becslések alapján is legalább 5-6 évet igényelnek, de ma még nem 
tudható, hogy a koronavírus okozta gazdasági visszaesés milyen hosszúságú és 
milyen mélységű lesz, így ezek a fejlesztések időben akár jelentősen is eltolódhatnak. 

Ugyanakkor a problémák jelentősége nem engedi meg, hogy a megszokott 
hiányosságok bizonytalan ideig továbbra is fennálljanak, ezért olyan kis 
költségigényű, egyszerűbb beavatkozásokat kerestünk, amelyek viszonylag könnyen 
és gyorsan megvalósíthatóak, miközben érezhető javulást jelentenének.  

Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen beavatkozás lehetne a Csepeli szervízútról a Helsinki 
út felé történő balra kanyarodási lehetőség kialakítása. A HÉV átjáró forgalma ettől 
érdemben nem változna, hiszen akik eddig a jobbra kanyarodás-visszafordulás 
útvonalat választották, azok eddig is keresztezték a HÉV vágányokat. A kanyarodó 
sáv kialakításához a meglévő járdasziget egy részét szükséges elbontani, ezzel a 
megfelelő sáv biztosítható, a hídpillérek sincsenek útban. Ez a kanyarodó mozgás csak 
jelzőlámpás irányítás mellett bonyolítható le, tehát itt az érdemi költség a lámpa 
telepítése. A fázisterv a szomszédos csomópontokkal összehangolható, azokon 
minimális korrekció szükséges, néhány irány zöldidejét csökkenteni szükséges, de 
maga a kanyarodó mozgás megoldható akkor, amikor a főirány a szomszédos 
csomópontokban is meg van állítva a kanyarodó mozgások miatt. Ezzel javítunk azon 
a mai helyzeten is, hogy a jobbra kikanyarodni kívánó forgalom nem tud a Helsinki út 
főirányába becsatlakozni vagy a magas sebesség vagy a torlódás miatt. Még nagyobb 
nehézséget jelent az, ha valaki a Pesterzsébet központ felé tartva a balra kanyarodó 
sávot szeretné elérni, ez a szabályozással javulhat. E csomópont nagy hiányossága az 
is, hogy a HÉV sínekkel párhuzamosan jelenleg tilos a gyalogos közlekedés, melyet 
kereszt irányú korlátok is megerősítenek. Ugyanakkor ez a kapcsolat igen fontos 
lenne, hiszen a lakótelepről a Serény utcán át gyalogosan közlekedők elérhetik ugyan 
a 66-os autóbuszcsalád Csepeli átjáró nevű megállóját, de onnan gyalogosan csak 
kifelé irányba szabad haladni, miközben a HÉV megálló és az elérendő 
autóbuszmegállók az ellenkező irányban találhatóak. A csomópont átépítésekor ezt is 
javasoljuk figyelembe venni. 

A lakótelep másik fontos kapcsolata a Gubacsi hídon át Csepellel van a Csepeli átjáró 
két szervízútján keresztül. Ez a kapcsolat jelentős problémákat is generál, ugyanis a 
Helsinki útról a belváros felől érkező és Csepel felé tartó járművek nem a kijelölt 
útvonalat használják, amely a Helsinki útról balra a felüljáróra kanyarodva, a Topánka 
utca érintésével érné el a hidat, hanem az autóbusz megállóhelyek után jobbra 
kanyarodva, a HÉV vágányokat keresztezve a Csepeli átjáró szervízútján át 
csatlakozik be a híd forgalmába, ezzel is terhelve a HÉV átjárót és akadályozva azokat, 
akik Gubacsra tartanak a Vízisport utca irányába. Pedig ennek az útvonalnak megvan 
az a kockázata, hogy amikor a közutat keresztezi a HÉV, esetenként hosszú ideig is 
blokkolja a haladást.  



Azt gondoljuk, hogy a Gubacsi lakótelep Csepel irányú kapcsolata önmagában nem 
szorul javításra, ugyanakkor célszerűnek látjuk a nem ide való átmenő forgalom 
átterelését. Ennek egyik összetevője lehet, hogy a belváros felől érkező autós többször 
és feltűnően iránymutatást kapjon, hogy a Csepel felé ajánlott útvonal balra, a 
felüljárón át vezet. Amennyiben szükséges, a csomópontban a balra kanyarodó irány 
zöldidejét meg kell emelni, hogy vonzó alternatíva lehessen.  

Másik beavatkozási javaslat a Vízisport utca és a Csepeli átjáró csomópontjára 
vonatkozik. Jelenleg a hídról lehajtó iránynak van elsőbbsége a HÉV átjáró felé 
haladva. Ezt javasoljuk megváltoztatni úgy, hogy a Gubacsi átjáró – felső Vízisport 
utca iránya legyen az elsőbbséggel rendelkező igazodva ahhoz, hogy ez elsősorban a 
lakótelep megközelítésére szolgáló útvonal. Ezt a módosítást kiemelt szegélyekkel, 
burkolatjelekkel is szükséges hangsúlyozni és a hídról érkezőket már a letérés előtt 
informálni kell arról, hogy alárendelt ágba érkeznek.  

A Csepeli átjáró északi szervizútja nagy forgalmat bonyolít le, bizonyos időszakokban 
megközelíti a főpálya forgalomnagyságát. Hiába nehézkes így a főirányba 
becsatlakozás, mégis ezt használják az itt autóval közlekedők. Annak érdekében, hogy 
a főirány zavarását csökkentsük és a mellékirány kevésbé legyen vonzó, azt javasoljuk, 
hogy kerüljön kialakításra egy jelzőlámpás csomópont, de nem azzal a céllal, hogy 
minél többen be tudjanak csatlakozni, épp ellenkezőleg, azért, hogy a becsatlakozók 
számát minimalizálni lehessen. Tehát a mellékirány zöldidejét nem a mai igényekből 
kiindulva kell meghatározni, hanem abból, hogy azoknak még ne legyen nagyon 
kényelmetlen, akik nem tudnak más útirányt választani, de aki menekülőútként 
használja, az tapasztalja meg, hogy nem érdemes erre jönni, mert sokat kell várni. 90 
másodperces periódusidőt feltételezve becsléseink szerint nem szükséges 10 
másodpercnél hosszabb zöldidő a mellékirány számára. Valószínűleg az érintett 
autósok hangot adnak majd nemtetszésüknek, ezt megfelelő kommunikációval 
kezelni szükséges (és valószínűsíthető, hogy ezek közül senki sem gubacsi lakos és 
kevés XX. kerületi). 

Közvetlenül nem az egyéni közlekedésről szól, de befolyásolja a közúti közlekedést az 
a javaslatunk, miszerint javasoljuk összekötni a Helsinki úton a Pesterzsébet felső és a 
Csepeli átjáró autóbuszmegállókat, ezzel egy összefüggő buszsávot létrehozva. 
Közösségi közlekedési szempontból az a jelentősége, hogy a mindkét megállót 
kiszolgáló járatoknak nem kell a szélső sávba visszasorolni, majd újból kisorolni, 
hanem egyenesen haladhatnak tovább. Ez már önmagában is működhetne, viszont 
jelenleg fennáll egy olyan probléma, miszerint a Pesterzsébet felső megállóban 
megálló, de onnan a Topánka utca felé balra kanyarodó autóbuszok a torlódó, álló 
forgalomban nagyon nehezen tudják kivitelezni a 3 sávváltást. Nem ritka, hogy az 
autóbuszmegállótól a felkanyarodásig 5 perc alatt jutnak el (kb. 150m) Ezért azt 
javasoljuk, hogy a városközpont felé tartó autóbuszok a kialakítandó buszsávon 
keresztül közlekedjenek és szolgálják ki a Csepeli átjáró megállót is, majd saját fázisra 
kanyarodjanak balra a Topánka utca felé, közvetlenül a megállóból az autósor előtt. 
Mivel ez a mozgás szinte minden egyéb ággal konfliktusba kerül, nem lehet anélkül a 
fázistervet iktatni, hogy a Helsinki út főirányának a zöldidejét ne csökkentsük 
valamennyivel. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a csökkenés néhány másodpercet 



jelent és ha ettől a közösségi közlekedés versenyképesebb lesz (pl. attól, hogy nem vár 
5 percet a felkanyarodásra), akkor ez egy kifejezetten javasolható megoldás. 
Detektoros bejelentkezéssel a zöld jelzés idejét hozzá lehet hangolni az autóbuszok 
tényleges megjelenéséhez. 

 

Az előbbiekben felsorolt fejlesztéseket a 2. ábraán mutatjuk be. 

 

2. ábra: A Helsinki úton javasolt fejlesztések áttekintő ábrája 

A fejlesztési javaslatok vizsgálatához számítógépes mikroszimulációt használtunk. 
Ennek a részleteiről és a kapott eredményekről a 2.6. fejezetben írunk, itt csak néhány 
részeredményt mutatunk be. 

A szimuláció segítségével vizsgálhatóak többek között a sebességek, a késedelmek, az 
eljutási idők, a sorhosszak torlódásnál és további, forgalmi viszonyokhoz kapcsolódó 
érték. Itt példának egy olyan ábrát mutatunk be, ahol a reggeli csúcsban kialakuló 
átlagsebességek láthatóak a javasolt fejlesztések megvalósulása esetén (2. ábra3. ábra) 



 

 

3. ábra: A személygépkocsik átlagsebességei a reggeli csúcsórában a beavatkozásokkal 

 

2.2.2. Meddőhányó út – Helsinki út csomópont szerepének vizsgálata 

 

A Meddőhányó út – Helsinki út csomópontja jelentősebb beavatkozást nem igényel. 
Minden kanyarodási igény kielégíthető, a forgalmi igény általában nem jelentős, 
kivéve amikor a Zodony utcai sportlétesítmények valamelyikében jelentős tömegeket 
vonzó eseményt rendeznek, amire nagy számban érkeznek személygépkocsival. 

Ezért javasoljuk olyan jelzőlámpa-program kidolgozását, amely használható olyankor, 
amikor a Meddőhányó utca irányában jelentős forgalmi igény keletkezik. Mivel az 
ilyen események szinte mindig csúcsidőkön kívül kerülnek megrendezésre, ezért nem 
okoz problémát, ha a Helsinki út áteresztőképessége némileg csökken a Meddőhányó 
út javára. 

Mivel jelenleg a Mediterrán lakóparkból a Helsinki út felé mindenképpen észak felé 
indulva lehet csak eljutni, nem jellemző, hogy a Zodony utca magasságából a 
gépkocsival közlekedők a Meddőhányó út felé indulnának vissza déli irányba, hanem 
inkább a Gubacsi lakótelepen át érik el a Helsinki utat. Ugyanakkor ha kiépülne egy 
közvetlen kapcsolat a Mediterrán lakópark és a Zodony utca déli része között, akkor 
sokkal vonzóbb lenne a Meddőhányó úti csomópont használata. Ekkor szükséges a 
mellékirány kanyarodó zöldidőit felülvizsgálni és megemelni. 



 

2.2.3. Egyéb kapcsolati lehetőségek vizsgálata 

Az egyéb kapcsolati lehetőségeket a 2.4. fejezetben vizsgáljuk. 

 

 

  



2.3. A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE 

 

A megfelelő színvonalú közösségi közlekedés minden budapesti kerület számára 
kiemelt fontosságú, ennek megléte és fejlesztése alapvetően határozza meg egy-egy 
városrész mobilitási lehetőségeit. Fontos feladat a közösségi közlekedési hálózat 
vizsgálata és fejlesztése az igények megértésével és az kiszolgálásával. Az alábbiakban 
a gubacsi lakótelepet érintő közösségi közlekedés rövidtávú, a közeljövőben 
megvalósítható alacsony költségvetésű fejlesztési lehetőségeit vesszük számba. A 
javaslatokat az előzetes kérdőíves felmérésben szereplő lakossági igények, továbbá a 
2.1. fejezetben részletezett hosszútávú közlekedésfejlesztési tervek 
figyelembevételével határoztuk meg. Legfontosabb szempontként a lakótelep 
megfelelőbb kiszolgálását, valamint Budapest belvárosa felé közlekedő járatokra 
történő ráhordást helyeztük előtérbe.  

2.3.1. Vonali, menetrendi fejlesztések 

2.3.1.1. Helyi autóbuszok 

Gubacsról Budapest belvárosa nehezen közelíthető meg autóbusszal. A lakótelepet 
feltáró 119-es járatról a 23/23E/223M autóbuszokra átszállással eljuthatunk a Boráros 
tér felé, illetve az 51-es villamosra átszállva a Mester utca/Ferenc körút közelíthető 
meg. A ráhordás azonban nem megfelelő a 119-es autóbuszok ritka közlekedése miatt, 
továbbá mert a járatok nem érintik a belváros felé közlekedő autóbuszok Pesterzsébet 
felső megállóját, a Baross utcai megállóban pedig a belváros felé történő átszállás csak 
az ellenkező oldalon lévő megállóba való gyalogos kitérővel érhető el. A megfelelő 
ráhordás érdekében javasoljuk a 119-es járatok sűrűbb közlekedtetését a csúcsidőkben 
és a csúcsidőkön kívül egyaránt, a HÉV és más járatok menetrendjével összhangban. 
Javasoljuk a jelenlegi járatok számának megduplázását, ez hétköznaponként 6:00-8:00 
és 13:00-19:00 között 15, ezenkívül 30 perces követési időt jelent. A lakótelep lakói 
részéről igény merült fel arra vonatkozóan, hogy a hajnali és a késő esti órákban is 
közlekedjen a járat, szükséges megvizsgálni ennek lehetőségeit is. Ezen felül az 
akadálymentes közlekedés érdekében kizárólag alacsonypadlós járművek 
alkalmazása ajánlott, valamint az utasforgalom nagysága és a közúti viszonyok (szűk 
kereszteződések, szűk utcák) alapján megfelelő lenne kisebb befogadóképességű (akár 



elektromos meghajtású) autóbuszok üzemeltetése a vonalon. A belváros 
elérhetőségének és a lakótelep kiszolgálásának javításához javasoljuk a 119-es 
viszonylat útvonalának módosítását. Az útvonal módosítás lehetőségeit az 
alábbiakban öt változatban elemeztük.  

I. változat 

A 119-es viszonylat útvonalának első változat szerinti módosítása a jelenlegi 
útvonalhoz képest változatlanul tárja fel a lakótelepet mindkét irányban, azonban a 
Pesterzsébet felső megálló érintésével elérhetővé válik a HÉV-állomás, valamint az 
útvonal meghosszabbításával a Tátra téri piac és a gyermekorvosi rendelő is.  

 
4. ábra: 119-es autóbusz útvonal I. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út) 

Az első változat előnyei közé tartozik, hogy közvetlen átszállási lehetőséget biztosít a 
Helsinki úti Csepeli átjáró megállóban a 66, 66B, 151-es autóbuszok Csepel és Határ út 
felé közlekedő járataira. Érinti Pesterzsébet felső megállót, ezáltal a HÉV-állomás 
megközelítése is könnyebbé válik, valamint a Belváros felé közlekedő autóbuszok is 
közvetlen átszállással elérhetőek. Megjegyzendő, hogy a Helsinki úton történő 
visszaforduláshoz forgalmi rendbeli beavatkozás szükséges. Az utasforgalmi 
felmérések alapján Pesterzsébet városközpont megállóban van a legnagyobb 
utasforgalom – mind a Zodony utcai irányban, mind a Gubacsi út/Határ út felé – így 
fontos, hogy ez a megálló továbbra is szerepeljen a 119-es járat útvonalában. 
Pesterzsébet városközpont megállóhoz hasonlóan a Szakorvosi rendelő megállója is 
megtalálható a járat jelenlegi nyomvonalában, így lehetőség van a gubacsi lakótelepről 
a szakrendelő átszállás nélküli megközelítésére, ezért továbbra is fontos ennek a 
megállónak (és a János téri megállónak) az érintése. A Baross utcából jelenleg 
átszállással vagy hosszabb gyaloglással közelíthető meg a Szakorvosi rendelő, 



azonban a javasolt útvonallal közvetlen eljutás nyílik a rendelő felé. Az 
útvonaltervezet további előnye, hogy a nyomvonal meghosszabbításával elérhetővé 
válik a Tátra téren található piac, valamint a gyermekorvosi rendelő is megközelíthető. 
A Tátra térről szükséges az útvonalat a Határ út felé vezetni a járatok 
visszafordulásának biztosításához, ezzel azonban lehetőség nyílik az Ősz utcai 
megálló nyomvonalba illesztésére, ami a 3-as villamosra (Gubacsi út/Határ út – 
Mexikói út M) történő átszállásra ad lehetőséget, emellett a jelenlegi útvonalhoz 
hasonlóan a végállomáson lévő Lidl áruház is elérhető.  

Az első változat legfőbb hátránya a hosszú, bonyolult nyomvonalvezetés, amely a 
jelenlegi útvonalhoz képest jókora menetidő-növekedést, illetve többletköltséget 
eredményez. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a Török Flóris utcából a Szent 
Erzsébet térre az ábrán jelzett módon jelenleg tilos a balra kanyarodás, azonban egy 
„Kivéve BKK” jelzésű kiegészítő táblával és a jelzőlámpa program megváltoztatásával 
kiküszöbölhető lenne ez a probléma. 

 

5. ábra: 119-es autóbusz útvonal I. változat (Gubacsi út/Határ út – Zodony utca) 



II. változat 

A második változat Gubacsi út/Határ út felé való nyomvonalvezetése megegyezik az 
első változatéval, azonban a Zodony utcai irányban a Határ úton, majd a Helsinki úton 
át Gubacsra vezet az útvonal, úgymond egy körjárat keletkezik.  

 

6. ábra: 119-es autóbusz útvonal II. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út) 

Ennek előnye, hogy a Határ útról a 3, 51, 52-es villamosról átszállva gyorsan elérhető 
a gubacsi lakótelep, valamint az első változathoz képest a Zodony utca felé sokkal 
rövidebb útvonalat és menetidőt eredményez.  

A változat hátránya, hogy a legforgalmasabb megállóból, Pesterzsébet városközpontól 
és a Szakorvosi rendelőtől Gubacs felé utazóknak tenniük kell egy „kört”, így utazási 
idejük jelentősen megnövekszik ebben az irányban. További hátrány, hogy a Baross 
utcai megállót csak egy irányban szolgálja ki az útvonal, így a szakorvosi rendelőből a 
Baross utca továbbra is nehezen megközelíthető marad. 



 

7. ábra: 119-es autóbusz útvonal II. változat (Gubacsi út/Határ út – Zodony utca) 

III. változat 

A harmadik változat szerinti nyomvonal az első változathoz képest annyiban 
különbözik, hogy a Helsinki út – Baross utcai kitérőt nem teszi meg, hanem az eredeti 
útvonalhoz hasonlóan a Csepeli átjáró megállóból a Topánka utcára vezet fel. 



 

8. ábra: 119-es autóbusz útvonal III. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út) 

Ebben a változatban javasolt útvonal előnye, hogy a 119-es járattal mindkét irányból 
megközelíthető Pesterzsébet városközpont, a szakorvosi rendelő, továbbá a Tátra tér. 
A Határ úton ezesetben is lehetőség nyílik a villamosokra való átszállásra, valamint a 
jelenlegi nyomvonalhoz képest a Lidl továbbra is elérhető marad. A változat további 
pozitívuma az előző javaslathoz képest, hogy a Helsinki út - Baross utcai kitérő 
kihagyásával kevésbé bonyolult útvonalat eredményez.  

A Helsinki út – Baross utcai kitérő elhagyása egyfelől hátrányt is okoz, mivel nincs 
lehetőség a Pesterzsébet felső megálló érintésére, így a HÉV-re való átszállásra sem. A 
kitérő elhagyása pusztán csak 1 km-rel rövidíti meg az útvonalat, menetidőben 
nagyjából 3-4 perces csökkenést okoz. 

A visszafelé irányban problémás lehet, hogy a Szakorvosi Rendelő kiszolgálása 
érdekében a Török Flóris utcáról balra a János utcára kanyarodás szükséges és a János 
utcát is hosszabb szakaszon kellene igénybe venni a jelenlegi állapothoz képest. 



 

9. ábra: 119-es autóbusz útvonal III. változat (Gubacsi út/Határ út – Zodony utca) 

 

IV. változat 

A 119-es viszonylat útvonalmódosításának negyedik változata szerint a lakótelepet a 
jelenlegihez hasonlóan tárja fel a járat, majd a Helsinki út – Baross utcai kitérőn át a 
Tátra térig hosszabbodik az útvonal, a végállomás változatlanul a Gubacsi út/Határ 
úti megálló. Innen a Gubacs felé vezető irányban a jelenlegi állapotnak megfelelően, a 
Török Flóris utcán vezet az útvonal, tehát ebben az irányban nem érinti a Tátra téri 
megállót, ugyanakkor érinti a Baross utcát. 



 

10. ábra: 119-es autóbusz útvonal IV. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út)  

Ennek a változatnak előnye, hogy a jelenlegi nyomvonalnak megfelelően mindkét 
irányból kiszolgálja a lakótelepet éppúgy, mint az első három változat szerinti útvonal. 
A Csepeli átjáró megállópárt opcionálisan kiszolgálhatja. Az első és második 
változathoz hasonlóan mindkét irányból érinti Pesterzsébet felső megállót, ezáltal 
átszállási lehetőséget biztosítva a HÉV-járatokra és közvetlen kapcsolatot ad a 
belváros felé közlekedő autóbuszokra. Az első változathoz hasonlóan az útvonal 
közvetlen kapcsolatot ad a Baross utca és a Szakorvosi rendelő között, valamint a járat 
legforgalmasabb megállóját, Pesterzsébet városközpontot is érinti mindkét irányban. 
További előny, hogy a Zodony utcai irányban rövidebb útvonallal közelíthető meg a 
lakótelep, ugyanis a Gubacsi út/Határ út végtől a Jókai Mór utca helyett a Török Flóris 
utcán folytatódik a nyomvonal, részben körjáratként. Ezzel a Tátra tér megálló csak 
egy irányban lesz megközelítve, azonban a körjárat nem okoz jelentős menetidő 
növekedést, ami a piacra járók esetében amúgy sem elsődleges fontosságú. Az előző 
változatokhoz képest ez a tervezet is átszállási lehetőséget biztosít a 3, 51, 52-es 
villamosokra, valamint a Határ úti Lidl is elérhető marad. 

A negyedik változatban javasolt útvonal hátránya az első két változathoz hasonlóan, 
hogy a jelenlegi 119-es járat útvonalához képest a Helsinki út – Baross utcai kitérés 
megnöveli a Pesterzsébet városközpontba tartók utazási idejét, amely természetesen 
többletfutást is igényel. Az eddigi változatokhoz hasonlóan ebben az esetben is 
jelentős kitérőt igényel a Tátra téri megálló érintése, amely a piacot és a gyermekorvosi 
rendelőt teszi könnyebben megközelíthetővé.  



 

11. ábra: 119-es autóbusz útvonal IV. változat (Gubacsi út/Határ út – Zodony utca)  
V. változat 

Az ötödik útvonalmódosítási javaslat az összes eddigi változathoz képest abban 
különbözik, hogy a gubacsi lakótelepet egy irányban tárja fel. A nyomvonal további 
része megegyezik a negyedik javaslat útvonalával. 



 

12. ábra: 119-es autóbusz útvonal V. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út)  

A változat előnyei közé sorolható, hogy a lakótelepen belül a Meddőhányó utca 
megközelíthetőségét javítja, valamint a tervezett forgalomcsillapított övezetet csak egy 
irányban közelíti meg, így kevésbé terheli azt. A nyomvonal segítségével csökken a 
szűk kereszteződésekben az egymással szemben közlekedő járművek közötti 
konfliktus. A Gubacsi út/Határ út irányban a járatok megállnak a Helsinki úton 
található Csepeli átjáró megállóban, ezáltal átszállást biztosítva a 66, 66B, 151-es 
autóbuszokra. 

Ennek a körjáratnak a hátránya az első és a negyedik változathoz hasonlóan, hogy a 
119-es járat jelenlegi útvonalához képest a lakótelep felé megnövekedett menetidővel 
lehet eljutni. További negatívum, hogy a lakótelep egyirányú megközelítése miatt a 
Teremszeg utcában lévő megállót nem érinti az útvonal, valamint a vasútállomásnál 
lévő és a Vízisport utcai megállópárok közül csak az egyiket érinti.  



 

13. ábra: 119-es autóbusz útvonal 5. változat (Zodony utca – Gubacsi út/Határ út)



A javasolt változat 

Az alábbiakban a 119-es járat öt útvonalváltozata közül a kiválasztott javaslatot és a 
kiválasztást meghatározó főbb szempontokat mutatjuk be. A kiválasztásnál fontos 
szerepet játszott a forgalomvonzó helyszínek érintése mellett a menetidőnövekedés és 
a többletfutás minimalizálása. Szükségesnek tartjuk az útvonal Helsinki út – Baross 
utcai kitérését Pesterzsébet felső és a Baross utcán található megállók érintésével. Ezzel 
ugyanis a munkába, iskolába igyekvők gyorsan eljuthatnak a HÉV, illetve a Belváros 
irányába közlekedő autóbuszok felé, a Pesterzsébet városközpont felé többnyire 
ügyintézés, egészségügyi, vásárlási célból tovább utazóknak pedig mindössze 3-4 
perces utazási idő növekedést okoz. A kitérő mellett fontos szerepet játszott a jelenlegi 
vonal meghosszabbítása a Tátra térig (ez mindegyik változatban szerepel), mivel így 
átszállás nélkül elérhetővé válik Gubacsról a gyermekorvosi rendelő és a piac. A 
korábban említett alacsonypadlós autóbuszok alkalmazása biztosítaná az 
akadálymentes, kényelmes közlekedést babakocsival is. Fontos, hogy a Tátra tér 
érintése miatt ne keletkezzen jelentős többletfutás, ezért javasolt, hogy a Gubacs felé 
tartó irányban rövidebb útvonalon közlekedjen a járat. Erre a legalkalmasabb útvonal 
a Határ útról a Török Flóris utcára történő útvonalvezetés lenne az ideális megoldás, 
mivel ezzel a szakrendelő és Pesterzsébet városközpont is elérhető marad mindkét 
irányban.  

Összességében a bemutatott útvonalváltozatok közül a negyediket javasoljuk. 



A 119-es busz nyomvonal módosítás vizsgált változatai 

Változat Nyomvonal oda 
Nyomvonal 

vissza 

Főbb forgalomvonzó helyszínek elérése 
Átszállási 

lehetőségek 

Menetidő változás 

Egyéb előny Egyéb hátrány 
Gubacsi 

lakótelep 
Pesterzsébet 

felső 
Pesterzsébet 

városközpont 
Szakorvosi 

rendelő 
Tátra tér 

Gubacsi 
út/Határ 
út felé 

Gubacsi 
lakótelep 

felé 

I. 

Gubacsi lakótelep 
- Helsinki út - 

Baross utca - Tátra 
tér - Gubacsi 
út/Határ út 

Gubacsi 
út/Határ út - 

Tátra tér - Baross 
utca - Helsinki út 

- Gubacsi 

lakótelep 

Mindkét 

irányból 
érinti 

Mindkét 

irányból 
érinti 

Mindkét 

irányból 
érinti 

Mindkét 

irányból 
érinti 

Mindkét 

irányból 
érinti 

HÉV, 
belváros 

felé 

közlekedő 
buszjáratok, 

3V, 51V, 
52V 

Jelentős 
növekedés 

Jelentős 
növekedés 

Gyermekorvosi 
rendelő, piac 

elérhetősége (egy 
irányban); Baross utca 
- Szakorvosi rendelő 

közvetlen kapcsolat 

Többletfutás, jelentős 
menetidő-növekedés 

II. 

Gubacsi lakótelep 
- Helsinki út - 

Baross utca - Tátra 

tér - Gubacsi 
út/Határ út 

Gubacsi 
út/Határ út - 
Helsinki út - 

Gubacsi 
lakótelep 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Gubacsi 
út/Határ út 

felé érinti  

Gubacsi 
út/Határ 

út felé 
érinti  

Gubacsi 
út/Határ 

út felé 
érinti  

HÉV, 
belváros 

felé 
közlekedő 

buszjáratok, 
3V, 51V, 

52V 

Jelentős 
növekedés 

Csökkenés 

Gyermekorvosi 
rendelő, piac 

elérhetősége; Baross 
utca - Szakorvosi 
rendelő közvetlen 

kapcsolat (csak egy 
irányban); 

villamosoktól gyors 
eljutás a lakótelepre 

Szakorvosi 
rendelőtől nem lehet 

a Baross utca felé 
eljutni; Pesterzsébet 

városközpont - 
Gubacsi lakótelep 

irányban kerülővel 

lehet eljutni 

III. 

Gubacsi lakótelep 
- Topánka utca - 

Tátra tér - Gubacsi 
út/Határ út 

Gubacsi 

út/Határ út - 
Tátra tér - 

Topánka utca - 
Gubacsi 

lakótelep 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Egyik 
irányból 

sem érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Belváros 

felé 
közlekedő 

buszjáratok, 
3V, 51V, 

52V 

Növekedés Növekedés 
Gyermekorvosi 

rendelő, piac 

elérhetősége 

HÉV-re való 
átszállás nem 

lehetséges 

IV. 

Gubacsi lakótelep 
- Helsinki út - 

Baross utca - Tátra 

tér - Gubacsi 
út/Határ út 

Gubacsi 
út/Határ út - 

Török Flóris utca 
- Baross utca - 

Helsinki út - 
Gubacsi 

lakótelep 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Gubacsi 
út/Határ 

út felé 
érinti  

HÉV, 
belváros 

felé 
közlekedő 

buszjáratok, 
3V, 51V, 

52V 

Jelentős 
növekedés 

Növekedés 

Gyermekorvosi 
rendelő, piac 

elérhetősége (egy 
irányban); Baross utca 
- Szakorvosi rendelő 
közvetlen kapcsolat; 
visszafelé minimális 

menetidő-növekedés 

Szent Erzsébet tér - 
Gubacsi lakótelep 

irányban kerülővel 
lehet eljutni 

V. 

Gubacsi lakótelep 
- Helsinki út - 

Baross utca - Tátra 

tér - Gubacsi 
út/Határ út 

Gubacsi 
út/Határ út - 

Török Flóris utca 
- Baross utca - 
Helsinki út - 
Zodony utca 

(Meddőhányó 

utca felől) 

Gubacsi 
út/Határ 

út felé 
érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Mindkét 
irányból 

érinti 

Gubacsi 
út/Határ 

út felé 
érinti  

HÉV, 
belváros 

felé 
közlekedő 

buszjáratok, 
3V, 51V, 

52V 

Jelentős 
növekedés 

Növekedés 

Meddőhányó utca 

megközelíthetőségét 
javítja; a lakótelep 

forgalomcsillapított 
területeit csak egy 

irányból terheli 

Szent Erzsébet tér - 

Gubacsi lakótelep 
irányban kerülővel 
lehet eljutni; nem 

tárja fel a lakótelepet 
visszafelé irányban  
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A többi járat tekintetében fontos megjegyeznünk, hogy a 223M megfelelően kiegészíti 
a 23-as járatokat, ezért érdemes lenne az M3 metró felújítása után is üzemeltetni. 
Amennyiben a jövőben megvalósul a HÉV fejlesztése, abban az esetben a felújítás alatt 
is nagy szükség lenne ezekre a belváros irányú gyorsjáratokra, ezért szükséges 
legalább a fejlesztés végéig megtartani a 223M viszonylatot. 

A jelenlegi forgalmi viszonyok és igények tekintetében a lakótelepet érintő többi járat 
útvonalában és menetrendjében egyelőre nincs szükség beavatkozásra. Ezzel együtt 
javasoljuk a forgalmi viszonyok és igények rendszeres felmérését, a járatok 
menetrendjének, útvonalának időszakos felülvizsgálatát, különösen jelentősebb 
infrastrukturális beavatkozások elvégzését követően. 

 

2.3.1.2. Vasút (MÁV, MÁV-HÉV) 

Az S25 Kunszentmiklós – Tass – Budapest felé közlekedő személyvonatok 2019. április 
7-től ideiglenesen a Kőbánya-Kispest állomás helyett a Keleti pályaudvar felé 
közlekednek. Ez a megoldás gyorsabb eljutást biztosít a belváros felé, Pesterzsébetről 
az eddigi 60 perc helyett 17 perc alatt lehet eljutni a Keleti pályaudvarra, így vasúti 
közlekedés megfelelő alternatívájává vált a személygépkocsival való közlekedésnek. 
Ezt támasztja alá, hogy az ideiglenes módosítás hatályba lépése óta jelentősen megnőtt 
a vonatok utasforgalma, mely főként ingázó forgalom.   

A „Vonattal a belvárosba” kezdeményezésnek köszönhetően éveken át tartó 
próbálkozások után 2020. március 23-án a MÁV-START Zrt. Pesterzsébet 
Önkormányzatának küldött levele alapján az S25-ös elővárosi vonatok valószínűleg 
továbbra is a Keleti pályaudvarra érkeznek. A MÁV Zrt.-vel közös vizsgálatok alapján 
a MÁV-START Zrt. kezdeményezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé a 
80. számú vonali egri vonatokkal együtt a hatékonyabb vágányfelhasználást, ezzel 
biztosítva a 150. számú vonali elővárosi vonatok tartós kiszolgálását a Keleti 
pályaudvaron1  

A Budapest- Ferencváros-Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonalkorrekciója projekt 
döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, engedélyezési terve (2.1.3.3. fejezet) 
szerint várhatóan a Budapest-Keleti – Kelebia relációban közlekedő sebesvonatok 
kétórás ütemben közlekednek majd a vonalon (jelenleg nem ütemes menetrend szerint 
közlekednek), melyek érintik Pesterzsébet vasútállomást is. A vonal jelenleg 
túlzsúfolt, járatbővítésre azonban legalább a reggeli csúcsidőben igény lenne – de ezt 
a jelenlegi pályakapacitás nem teszi lehetővé. A fejlesztés keretében a jövőben két új 

                                                 

 

1 Forrás: 
https://machpeter.blog.hu/2020/03/28/celba_ert_a_vonattal_a_belvarosba?utm_source=bloghu_megosztas&utm
_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare&fbclid=IwAR3UttXsES8GWKgQj9ok-
yXlsc8zVyye0vGf9GBU8fWtKvfn-5hu1b3x5sE 
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vágánykapcsolat létesül a Budapest-Keleti – Kelebia vasútvonal és a H6 (ráckevei) 
HÉV vonal között, az egyik a Meddőhányó utca vonalától kezdődően a Kossuth Lajos 
utca vonaláig bezárólag, a másik a Határ út vonalától kezdődően a Kén utca 
környékén fog csatlakozni a HÉV vonalába.  

A közeljövőben a HÉV-vel kapcsolatban nem történik fejlesztés, a távlati tervek 
alapján viszont jelentős átépítés várható. Az imént említett fejlesztéseken túl döntés 
előtt áll a H6/H7 Csepel és Ráckeve vonalak meghosszabbításáról szóló terv a Kálvin 
térig, valamint ezen vonalak és a H5 vonal összeköttetése a Kálvin tér – Kaszásdűlő 
között (M5 metró). A fejlesztés keretében a Pesterzsébet állomást kiváltják, és új 
megállóhelyet létesítenek, mely közelebb helyezkedik el a Csepeli átjáróhoz. (2.1. 
fejezet) 

2.3.2. A megállók elérhetőségének javítása 

Mint ahogyan azt a helyzetfeltáró munkarészben is bemutattuk, a belváros felé tartó 
autóbuszok Pesterzsébet felső megállója gyalogosan előnytelenül messze található a 
Gubacsi lakóteleptől, ezért fontos lenne a belvárosi járatok könnyebb elérhetőségének 
biztosítása. Ennek egyik lehetséges módja a fentebb említett módszer, a 119-es 
autóbusz nyomvonalának módosítása. Másik lehetőség a belváros felé tartó 
autóbuszok megállójának közelebb helyezése a lakótelep gyalogos kijárataihoz (amely 
önmagában is javasolható, de mindkét beavatkozás kivitelezése sem zárja ki egymást). 
Ennek érdekében javasoljuk a 223M és 23-as járatok Pesterzsébet, Ady Endre tér - 
Boráros tér irányban (csak ebben az irányban) a Topánka utcáról a Helsinki útra 
történő lehajtás helyett a járatok Baross utca – Kossuth Lajos utca – Helsinki út felé 
közlekedtetése a Baross utcai és a Csepeli átjáró megállók érintésével. Ezzel az 
intézkedéssel a belváros felé a járat nem érinti a Baross utcai megállót, így a 119-es 
autóbuszról történő átszállás lehetősége itt megszűnik, azonban más megállóban 
biztosítható az átszállás.  
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14. ábra: A 23, 223M jelenlegi és javasolt útvonala  

A Gubacsi híd és környezetének fejlesztése döntés-előkészítő tanulmányterv, Vizsgálati 
tervdokumentáció (2.1.2.1.) szerint a HÉV-megálló áthelyezésre kerül a Csepeli átjáró 
felüljárója alá, annak érdekében, hogy a későbbi 3-as villamossal megfelelő átszálló 
kapcsolat alakulhasson ki. Ez azonban távlati terv, megvalósulása esetén érdemes 
átgondolni a 23, 223M, 35, 36 és 119-es járatok Csepeli átjáró megálló érintésének 
lehetőségét.  

A lakótelepen belül található megállóhelyek (Zodony utca, Pesterzsébet vasútállomás, 
Teremszeg utca, Zamárdi utca, Vízisport utca és Csepeli átjáró), megfelelően lefedik a 
területet azonban a terület kiszolgálásának javítása érdekében javasoljuk néhány 
megálló áthelyezését. A Zodony utcán található Pesterzsébet vasútállomás nevű 
megállópár áthelyezését javasoljuk a Pesterzsébet Jégcsarnok és a vasútállomás közé, 
ezzel biztosítva a jégcsarnok, uszoda és a vasútállomás könnyebb 
megközelíthetőségét. Az áthelyezés következtében a megállópár távolabb kerül a 
lakóteleptől, ezért ennek kompenzálásaként javasoljuk újabb megállópár kialakítását 
a Közműhelytelep utca – Zodony utca – Téglaégető utca kereszteződésében. Ennek 
előnye, hogy a lakótelep ezen szegmense és a Mediterrán lakópark is könnyebben 
elérhetővé válik.  
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15. ábra: Pesterzsébet vasútállomás buszmegállók áthelyezése 

 

 

16. ábra: Közműhelytelep utca – Zodony utca – Téglaégető utca új megállóhelyek kialakítása 

 

A Vízisport utcai megállópár Gubacsi út/Határ út irányába közlekedő járatok 
megállójának áthelyezését javasoljuk a Pestszenterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő és 
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Strandfürdőhöz és a Téglagyár térhez vezető lépcsők közelébe, ezen helyek jobb 
megközelíthetősége érdekében. 

 

17. ábra: Megállóhely áthelyezése a felső Vízisport utcán 
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2.4. A BELSŐ KÖZÚTHÁLÓZAT RENDEZÉSE, FORGALMI REND 
FELÜLVIZSGÁLATA 

A helyzetfeltáró fejezetben kifejtettük a főbb hálózatszerkezeti hiányosságokat, a 
városrész legkomolyabb problémája a lakótelep belső úthálózatának hiányosságai 
(utak, járdák kialakítása, állapota, illetve a főúthálózathoz történő kapcsolata). A belső 
közúthálózat rendezését és a forgalmi rend felülvizsgálatát részletező fejezetben 
komplex, rendszerbe illesztett javaslatokat teszünk a hálózati problémák, 
hiányosságok felszámolására.  

A Gubacsi lakótelep belső közúthálózatának rendezése érdekében új forgalmi rend 
kialakítását terveztük meg. A beavatkozás fókuszában elsősorban a 
forgalomcsillapítás, valamint a közlekedésbiztonság javítása áll. Az új forgalmi rend 
kialakításával párhuzamosan szabályos és átlátható parkolási lehetőségeket javaslunk 
a jelenlegi kaotikus és rendszertelen állapot helyett, amely mind az itt lakók, mind az 
ide érkezők számára színvonalasabb kiszolgálást biztosíthat. A javasolt új forgalmi 
rend kialakításával párhuzamosan egy olyan javaslatcsomagot dolgoztunk ki a 
parkolási rendre, amely átlátható és szabályos parkolási lehetőségeket teremtene. 

2.4.1. Javaslat a terület megközelítését szolgáló, nagyobb mértékű beavatkozásokra 

A terület megközelítését elősegítő és annak egyszerűbb elérhetőségét biztosító egyes 
közúti fejlesztések nagyobb beruházási és tervezési költséggel is járhatnak, ezek közül 
a következőket vizsgáltuk: 

 1. A Serény utca és a Helsinki út új közúti kapcsolata 

A Serény utca végén egy új közúti/kerékpáros/gyalogos híd és szintbeli, 
jelzőlámpával szabályozott HÉV átjáró létesítésével egy új közúti kapcsolat 
létesülhetne a Helsinki útra, mely elősegítené a Fitness 2000 és a Német 
Nemzetiségi Gimnázium (továbbiakban: NNG), illetve a közeli lakóépületek 
közvetlen megközelítésének lehetőségét. 

Az új kapcsolat kialakítása a lakótelepen belül várhatóan nagyobb mértékű 
forgalomátterelődést eredményezne, melynek következtében jelenleg a Serény 
utcába a lakótelepen keresztül (felső Vízisport utca – Zamárdi utca - Téglagyár 
tér útvonalon) érkező, a lakosság visszajelzései alapján nehezen elviselhető 
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átmenő forgalom nagymértékben lecsökkenne, ugyanakkor a Helsinki út 
egyszerűbb megközelíthetőségének lehetőségével kecsegtető, rövidebb kijutási 
útvonal várhatóan drasztikusan megnövelné a Serény utca és az ide vezető 
utcák forgalmát Gubacson. 

Az új közúti kapcsolat kialakításának hátránya, hogy egy új szintbeni HÉV 
átjárót és egy vasút felett átívelő közúti hidat kellene hozzá megépíteni, ami 
egyrészt nem kívánatos, másrészt ellentétben lehet a tervezett átépítési 
tervekkel. A Topánka utcai közúti csomópontba történő bekötés is komolyabb 
módosításokat igényelne, ugyanis a Helsinki útra, balra, a belváros irányába 
való közvetlen kanyarodás lehetőségét is szükségesnek tartjuk biztosítani, hogy 
Gubacs és a Helsinki út kapcsolata teljes értékűen működhessen. 

A beavatkozás másik alternatív megoldásaként, az előző bekezdésben leírtak 
elkerülése végett, a Közműhelytelep utcai kereszteződés felé a továbbhaladás 
lehetőségét gépjárművek számára megszüntetnénk (a Serény utca a Helsinki út 
felől lenne zsákutca), így csak a Serény utcában található forgalomvonzó 
létesítmények megközelítése javulna, tehermentesítve a jelenlegi átmenő 
forgalom egy része alól a Gubacsi lakótelep közúthálózatát. 

A felvázolt alternatívák további műszaki tervezést és költségkalkulációkat 
igényelnek, ezért ennek a jelentős költséggel járó beruházásnak a vizsgálatát 
fontosnak tartjuk. Ennek megfelelően  javasoljuk, hogy a párhuzamosan zajló, 
nagyobb beruházások keretében (a H6/H7 HÉV, a 150. sz. vasútvonal vagy 
pedig a Gubacsi közúti híd felújítása) és azokhoz szervesen kapcsolódva 
végezzék el a közeljövőben a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását és a 
költségkalkulációt (a beruházási költségek adott esetben a nagyprojektek 
költségtervébe is bekerülhetnének). 

További pozitív hatásként ezen az új kapcsolaton keresztül biztosítható lenne 
kerékpár-hálózati szempontból jelenleg hiányzó biztonságos összeköttetés a 
Helsinki útnál és a Téglaégető közben végződő kerékpárutak között. A 
biztonságos és akadálymentes gyalogos átjáró kialakításával pedig javulna 
Gubacs és a Ráckevei (Soroksári)-Duna (továbbiakban RSD) 
megközelíthetőségének lehetősége is a városközpont irányából. 

 2. Közműhelytelep utca és Helsinki út új közúti kapcsolata 

Megvizsgáltuk a Közműhelytelep utca 11. szám alatti, jelenleg üresen álló 
magánterületen (HRSZ 170030/2) keresztül egy új közúti kapcsolat 
kialakításának lehetőségét a Helsinki útra. 

A Serény utcai beavatkozáshoz képest ez a megoldás várhatóan még magasabb 
költségekkel járna (tervezés, kivitelezés), hiszen szükség lenne egy, a 150. sz. 
vasútvonal űrszelvénye felett átívelő híd és az arra felvezető rámpa kiépítésére, 
valamint a terület kisajátítására is. A Közműhelytelep utcai becsatlakozás pedig 
további forgalomnövelő hatással járna, hasonlóan, a Serény utcai 
beavatkozáshoz.  
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A beruházás várhatóan hosszútávon sem lenne rentábilis, és forgalomvonzó 
hatása révén az itt lakók számára további problémákat generálna, ezért a 
kialakításának lehetőségét elvetettük. 

 3. Serény utca és a Csepeli átjáró (és ezen keresztül a Helsinki út) új közúti 
kapcsolata 

A Serény utca és a Csepeli átjáró szervizútja között felmerült egy egyirányú (a 
Csepeli átjáró felé vezető irányban) közúti kapcsolat kialakításának lehetősége 
is, mely biztosíthatná a Serény utca felől a gyorsabb kijutás lehetőségét a 
Helsinki út felé. A beruházással kapcsolatosan több magánterület is érintett, az 
tervezett utca az NNG, a MÁV-HÉV Zrt. és a MÁV Zrt. (HRSZ 170013/38, 
170028, 170004) magánterületén is keresztezné és egy alárendelt útként 
kacsolódna a Csepeli átjáró szervizútjához.  

Az érintett magánterületek tulajdonosainak álláspontját a javasolt tervvel 
kapcsolatban jelenleg nem ismerjük (a társadalmi egyeztetés során az iskolának 
kiküldjük a társadalmi egyeztetésre szánt anyagot véleményezésre) és az 
előírások alapján sem garantált, hogy ilyen közel az iskolaépülethez 
megvalósítható lenne kompromisszumok nélkül egy ilyen beruházás. Továbbá 
a területszerzés költsége is tovább növelné a beruházás költségeit, ezért ezen 
alternatív javaslatunk részletesebb kidolgozása további vizsgálatokat igényel a 
későbbiekben. 

 4. Közműhelytelep utca és a Zodony utca új közúti kapcsolata 

A Mediterrán lakópark Zodony utca felőli egyszerűbb megközelítése 
érdekében erősen javasoljuk egy új közúti kapcsolat kialakítását a 
Közműhelytelep utca folytatásában, az ESMTK utánpótlás labdarúgópályájától 
nyugatra és a Kalle Hungária logisztikai központjától délre eső területen (HRSZ 
170187/34 és 170187/27), mely a jelenleg érvényben lévő kerületi KÉSZ-ben, 
kerületi jelentőségű közúti területként van nyilvántartva. 

Az új útszakasz megépítését kiemelten fontosnak tartjuk, mivel egyrészt 
javítaná a Mediterrán lakópark jelenleg is komplikált és nehézkes 
megközelítését (közúti megközelítés szempontjából zsák jellegű lakóövezet), 
másrészt csökkentené a Gubacsi lakótelep átmenő, Mediterrán lakótelep 
célirányú forgalmát. 

Ezt a fejlesztést javasoljuk az általunk a Téglaégető utcában egyik alternatív 
beavatkozásként tervezett egyirányú forgalmi rend egyidejű bevezetésével 
(csökkentve annak a későbbi fejezetben leírt negatív hatásait a Mediterrán 
lakópark lakosaira nézve) és a Meddőhányó utca – Helsinki út lámpás 
kereszteződés lámpa programjának módosításával egyidőben megvalósítani. 

Bizonyos forgalmi beavatkozások alacsonyabb költséggel járó ráfordítással, akár 
részletes műszaki tervezés nélkül is megvalósíthatók és bevezethetők (pl. utcák 
egyirányú forgalmi rendjének kialakítása), melyek segítségével a szűk utcákban 
egymással szemben haladó járművek közötti konfliktushelyzetek minimálisra 
csökkenthetők. 
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2.4.2. A tervezés során alkalmazott előírások 

A tervezés során figyelembe vettük a vonatkozó szakági rendeletekben, előírásokban 
foglaltakat, melyek a következők: 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (továbbiakban OTÉK), 

 Közutak tervezése (KTSZ), ÚT 2-1.201:2008 Útügyi Műszaki Előírás 
(továbbiakban ÚME), 

 Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése), ÚT 2-1.207:2008 ÚME, 

 A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése), ÚT 2-
1.210:2008 ÚME, 

 Budapest, XX. kerület – Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy – elfogadás esetén – a KTI által javasolt 
beavatkozások a további műszaki tervezési eljárások (ún. tervezési diszpozíció) 
alapjául szolgálhatnak, a későbbiekben esetenként részlettervek kidolgozása lehet 
szükséges. 

A Mediterrán lakópark belső közúthálózatával és tervezett forgalmi rendjének 
módosításával a jelenlegi feladat keretében csak kis mértékben foglalkozunk. Ennek 
oka, hogy a lakópark közúthálózata jelenleg hivatalos megnevezés alapján „közúti 
forgalom részére megnyitott magán út”, ezért az általunk tervezett módosítások csak 
azt követően vizsgálhatók részletesebben, amint a jelenlegi 
tulajdonosi/fenntartói/kezelői besorolása megváltozik, és önkormányzati 
tulajdonba/kezelésbe kerül. 

A tanulmányunk befejezését követő fázisban szükség lesz az egész területre 
vonatkozóan az általunk javasolt forgalomtechnikai megoldások részletes 
kidolgozására, konkrét műszaki tervek elkészítésére.  

2.4.3. Belső úthálózatra javasolt új forgalmi rend és forgalomtechnika kialakítása 

A jövőbeni belső forgalmi rend tervezett kialakításánál az elsődleges szempont az volt, 
hogy a jelenleg nem elegendően széles kétirányú utcákban csökkentsük az egymással 
szemben haladó járművek okozta konfliktushelyzeteket. A teljes úthálózatra érvényes 
általános szempont volt, hogy – miközben biztosítjuk a lakótelep átjárhatóságát –
mérsékeljük a járművek sebességét és ne legyen vonzó az idegen átmenő forgalom 
számára. A javasolt beavatkozások elsősorban a rendezettebb, szabályozottabb 
parkolási rend kialakítását, másodsorban ehhez kapcsolódóan, rendezettebb és 
biztonságosabb közterület kialakítását szolgálják, olykor bizonyos kompromisszumok 
árán is. 

A KTSZ előírása alapján a belterületi mellékutak tervezésénél („d” hálózati funkció – 
lakó-, kiszolgáló, vegyes használatú és egyéb alárendelt funkciójú és az adott terület 
hasznosításával kapcsolatosan felmerülő igényeket kiszolgáló utak) a keresztszelvény 
kialakítását a mértékadó járműtalálkozásokhoz szükséges keresztmetszeti méretek, a 
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közlekedésgeometriai szempontok határozzák meg, ahol a következő, mértékadó 
járműtalálkozásokat szükséges figyelembe venni: 

 Általános esetben (tervezési sebesség 30-50 km/h között), a kiemelt szegélyek 
között és minden esetben +0,5 méter biztonsági sáv ráhagyással mindkét 
oldalon, 

- tehergépjárművek szembetalálkozása esetén, minimum 6,5 méter, 

- személygépkocsi/tehergépkocsi szembe találkozásánál minimum 5,5 
méter, 

- személygépkocsik szembetalálkozásánál minimum 4,75 méter. 

 Csökkentett sebesség esetén (tervezési sebesség 30 km/h, vagy az alatt), a 
kiemelt szegélyek között és minden esetben +0,25 méter biztonsági sáv 
ráhagyással mindkét oldalon, 

- tehergépjárművek szembetalálkozása esetén, a kiemelt szegélyek között 
minimum 5,5 méter, 

- személygépkocsi/tehergépkocsi szembetalálkozásánál minimum 4,75 
méter, 

- személygépkocsik szembetalálkozásánál minimum 4,25 méter. 

 Mindkét tervezési sebesség esetében az űrszelvény magassága 4,5 méter. 

A tervezési fázisban a fenti tervezési előírásoknak megfelelően javasoljuk az 
útszakaszok űrszelvényét és keresztmetszetét kialakítani. 

Azokban az utcákban, ahol a kétirányú közlekedés a hálózati szempontok figyelembe 
vételével nem szüntethető meg, ott csak a közterületi parkolást javasoljuk szabályozni. 
Azokban az utcákban pedig, ahol a parkolóhelyek bővítése vagy rendezéssel a 
meglévők megtartása szükséges és az adott közterületen belül az útburkolat 
szélességének növelésére nincs lehetőség, ott jellemzően egyirányú forgalmi rend 
bevezetését javasoljuk. 

Gubacson egyesével minden utcát megvizsgáltunk azok hálózatban betöltött szerepe 
és az utcák keresztmetszete alapján, valamint figyelembe vettük az általunk végzett 
csomóponti és keresztmetszeti forgalomszámlálások eredményeit és a visszaérkező 
lakossági kérdőívben megfogalmazott igényeket is. Az általunk javasolt új forgalmi 
rendet az alábbi felsorolásban foglaljuk össze, az utcákra kidolgozott részletes 
forgalmi beavatkozásokat pedig a következő fejezetben részletesen ismertetjük és 
ábrákkal is illusztráljuk: 

 A felső és alsó Vízisport utca teljes hosszában és a Zamárdi utca Téglagyártó 
utcától nyugatra eső szakaszán, a Tergenye utcában, valamint a Zodony utcán 
végig a kétirányú forgalmi rendet továbbra is javasoljuk megtartani, mivel ezek 
az utcák biztosítják a terület közúti megközelítésének lehetőségét.  

 A terület zsákutcáiban a kétirányú forgalom biztosítása alapkövetelmény, 
ugyanakkor az utcák végében javasoljuk az útforduló terület kialakítását 
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(Közműhelytelep utca északi vége, Téglaégető utca nyugati vége, Serény utca, 
Téglagyár tér 3-5. előtti szakasz).  

 Az egyirányú forgalmi rend bevezetését javasoljuk: 

- a Téglagyártó úton észak felé a Téglaégető utca és a Zamárdi utca között, 

- a Téglagyár téren áthaladó úton, a Zamárdi utcától a Serény utca 
irányába, 

- a Közműhelytelep utcában a Serény utcától a Zamárdi utcáig déli 
irányban,  

- a Téglaégető utcában a Teremszeg utcától kezdődően a Zodony utca 
irányába. 

 A jelenleg is egyirányú forgalmi rend megtartását pedig a következő 
utcaszakaszokra javasoljuk: 

- a Teremszeg utcában, déli irányba, 

- a Közműhelytelep utcában, a Zodony utca és a Zamárdi utca között 
észak felé, 

- a Zamárdi utcában, a Közműhelytelep utca felől a Téglagyártó úti 
kereszteződésig. 

A forgalmi rend átalakításával párhuzamosan a területre forgalomcsillapító 
beavatkozásokra is javaslatokat teszünk. 

2.4.4. Belső úthálózatra javasolt forgalomcsillapító intézkedések2 

A forgalomcsillapítás alapvető célja a közúti közlekedés emberre káros hatásainak 
mérséklése. Elérendő célok lehetnek többek között: 

 a szabályos közlekedés kikényszerítése a forgalombiztonság javítása érdekében 
(a szabályos sebességmegválasztás és kijelölt gyalogátkelőhelyeken a 
gyalogosok elsőbbségének biztosításáért), 

 a közúton haladók figyelmének felhívása a körültekintő, óvatos 
járművezetésre, 

 a közúti forgalom lassítása, sebességcsökkentés, 

 az útszakasz forgalomnagyságának csökkentése, átirányítása más útvonalra (az 
út elválasztó hatásának mérséklése, a keresztező gyalogosforgalom 
áthaladásának megkönnyítése, az útszakasz használatának korlátozása). 

A területre vonatkozóan a forgalomcsillapítási lehetőségek közül az eltérő 
szempontok alapján a következőket javasoljuk alkalmazni: 

                                                 

 

2 A fejezet az ÚT 2-1.207:2008 ÚME előírásból szó szerint átvett idézeteket, szemelvényeket is tartalmaz. 
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 alkalmazás szempontjából komplex, azaz több, egymással összefüggő jelzés, 
együttesen, 

 hatás szempontjából szigorú, mely révén a pálya csak a megkívánt sebesség 
alkalmazásával válik járhatóvá, 

 térbeli szempontból területi, mely egy településrész teljes területén valósul 
meg. 

Csak olyan helyszínen alkalmazhatók forgalomcsillapítási beavatkozások, ahol 
indokolt a járművek haladási lehetőségeinek korlátozása, a védtelen közlekedőkkel 
szembeni alárendelése, ill. a szabályos közlekedés kikényszerítésének szükségessége. 
Az előírások alapján a forgalomcsillapítási beavatkozásoknak nem feltétele a 
párhuzamos elkerülési lehetőségek megléte, ha ezzel az érintett hatásterületen jelentős 
közlekedésbiztonsági javulás várható, vagy a szabályos közlekedés kikényszeríthető. 

A forgalomcsillapított terület bejáratánál célszerű együtt alkalmazni a vezetők 
figyelmének felhívására szolgáló, gondosan meghatározott kombinációjával az 
útpálya (kopóréteg színének megváltozása, útburkolati jelek felhasználása, 
fényvisszaverő prizmák alkalmazása vagy az útburkolat anyagának megváltoztatása) 
és oldaltér (a kapuhatás elérése érdekében nagy koronájú fák telepítése) elemeket. A 
bejárati kapuzat kiegészíthető sebességjelzők, figyelmeztető jelzések, feliratok, 
közvilágítás alkalmazásával is. 

A területi forgalomcsillapítás olyan összehangolt forgalomszabályozási, 
környezetfejlesztési tevékenység, melynek célja a lakóterületek életminőségének 
javítása, az átmenő forgalom kiküszöbölésével és a célforgalom részére olyan 
feltételrendszer kialakításával, amelyben az élettevékenység, a környezetminőség, a 
biztonság, valamint a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés előnyt élveznek a 
gépjárműforgalommal szemben, ilyen forgalomcsillapító intézkedés: 

 a gyalogos- és kerékpáros övezet, 

 a lakó-pihenő övezet, 

 és a korlátozott sebességű övezet. 

Az intézkedések közül lakó-pihenő övezetet a Téglagyár tér esetében lenne célszerű 
kialakítani, de az átmenőforgalom nagysága és a szükségesen biztosítandó kerülőút 
hiánya miatt ez nem megvalósítható. A vizsgált területen, az egyirányú utcák közül a 
Közműhelytelep utca Serény utcától északra eső részén és a Tergenye utcában 
javasolható lakó-pihenő övezet kialakítása, az utcák teljes keresztmetszetének 
áttervezésével. 

A Közműhelytelep utcában található kollégium és óvoda személygépkocsival történő 
megközelítése a Serény utca irányából, a lakó-pihenő övezet létesítésének egyik 
feltétele alapján3 ellehetetlenül. 

                                                 

 

3 ÚME ÚT 2-1.207:2008 18. oldal 
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Ugyanakkor számos helyen találtunk hivatkozást a Közúti forgalom csillapítása című 
tervezési útmutatóra4, mely a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közúti 
főosztálya, és az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság megbízásából készült és 
melyben a létesítés feltételei között, az eredeti szöveghez (ÚME) képest a vastag 
betűvel kiemelt kiegészítést tartalmazza: 

 „… az övezeten belül ne legyenek ipari vagy mezőgazdasági üzemek, nagy 
forgalmú közintézmények (gyermek- és oktatási intézmények kivételével), 
olyan kereskedelmi létesítmények, melyekhez jelentős áruszállítás tartozik…” 

A fenti kitétel ebben a konkrét esetben továbbra is lehetőséget biztosítana az 
intézmények megközelítésre a Serény utca irányából. 

Gubacs közúthálózatára a korlátozott sebességű övezet (TEMPO 30) kialakítását 
javasoljuk, mely akár kijelöléssel létesíthető. Az általában előírt 30 km/h sebesség 
betartása nem igényli a közterület sajátos, költséges átalakítását, kismértékű átépítések 
alkalmazhatók. 

A kijelölés feltételei többek között, hogy a korlátozott sebességű övezet jól 
lehatárolható legyen, az övezet belső útjain a forgalom ne haladja meg a 400 jármű/óra 
értéket, a belső úthálózatot tehermentesíteni kell az átmenőforgalomtól és 
közforgalmú közlekedési útvonalak lehetőleg ne haladjanak keresztül az övezeten. A 
119-es viszonylat érintett jelen esetben, de ez elfogadható, hiszen a terület ellátottságát 
biztosítja, ezért a lehető legrövidebb úton átvezethető. A forgalomcsillapító eszközöket 
úgy kell megtervezni, hogy a közforgalmú közlekedési járművekkel járhatók legyenek 
és a viszonylatok által érintett útvonalakon olyan megoldást célszerű alkalmazni, 
amelyen az autóbuszok akadályoztatás nélkül át tudnak haladni (menetdinamikai 
küszöb alkalmazása nem célszerű, viszont a be- és kijáratnál alkalmazásuk Gubacs 
esetében indokolt). 

A korlátozott sebességű övezet kialakítása esetén: 

 a be- és kijáratot jelzőtábla jelzi (korlátozott sebességű övezet és korlátozott 
sebességű övezet vége), ahol a megjelölt sebességnél gyorsabban nem szabad 
haladni, ez a sebesség általában 30 km/h, 

 az övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével, vagy 
építési beavatkozással célszerű feltűnővé tenni (Gubacson, több helyen 
javasolunk hasonló beavatkozást, ahol ez – többek között – a gyalogosbiztonság 
növelése érdekében indokolt), 

 a sebesség csökkentése utcabútorok, forgalomcsillapító bordák, 
növénykazetták kihelyezésével, az útfelület szűkítésével vagy a parkolás 
váltakozó oldalon történő kijelölésével lehetséges, de ezen elemek nem 
akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást,  

                                                 

 

4 Forrás: http://www.sze.hu/~petocz/Kommunalis%20feladatok%202/Segedanyagok/tu1.pdf 
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 az övezetben az útkereszteződések egyenrangúak (javasoljuk, hogy a 119-es 
viszonylat útvonala védett maradjon), 

 az övezeten belül önálló kerékpárutak, kerékpársávok létesítésére általában 
nincs szükség, 

 az övezet kijelölésével egyidőben célszerű felülvizsgálni a területen alkalmazott 
forgalomszabályozást és a meglévő jelzőtáblákat. 

A forgalomcsillapítás eszközeit úgy kell elhelyezni, hogy azok a védtelen közlekedők 
érdekeit szolgálják, ugyanakkor a járművezetők jól lássák a korlátozás természetes 
okát. Komplex beavatkozás szükséges, azaz mind a növényzet, mind a burkolat 
anyaga, szélessége és színe, mind a felfestés, a szegélyek, a közvilágítás, az 
úttartozékok szerepet kell, hogy kapjanak a hatás elérésében.  

Gubacs esetében a következő forgalomcsillapító eszközök telepítését javasoljuk: 

 térbeli: vízszintes (kissugarú ívek), függőleges (keresztborda, küszöb, 
pályaszintemelés), hálózati (egyirányúsítás, behajtási tilalmak, zsákutca), 
vizuális (eltérő burkolat, felfestés, utcabútor), természetes környezeti 
(növények) 

 jogi: jobbkéz szabály, behajtási korlátozás, korlátozott sebességű övezet, 
sebességmérő berendezés, 

Konkrét beavatkozásként javasoljuk: 

 az övezeti bejáratoknál a burkolatfelfestés megváltoztatását, pályaszintemelés 
(kedvezőbb megoldás) és sebességcsökkentő küszöb létesítését, 

 a csomópontoknál a burkolatfelület anyagának megváltoztatását, a gyalogjárda 
kiszélesítését, a szintemelés különböző fajtáinak használatát, 

 a megszakítás nélküli útszakaszoknál szintén a burkolatfelület anyagának 
megváltoztatását, pályaszintemelést és keresztmetszet-szűkítést. 

A forgalomcsillapítási intézkedések tervezésénél célszerű kikérni a helyben lakók 
véleményét, mert a forgalmi helyzet sajátosságait, a kezelendő problémákat, az 
ismétlődő veszélyhelyzetek, esetleg balesetek tapasztalatait jól ismerik. Ezért az 
érintetteket célszerű helyszíni bejáráson, lakossági fórumon tájékoztatni a tervezett, 
javasolt intézkedésekről. 

A gyalogosokat a „meggyőzés” helyett inkább az intézkedés minél pontosabb 
megismertetésével, bemutatásával kell „szövetségessé” tenni. Jelentős szerepet 
vállalhatnak az intézkedések megismertetésében, az esetleg újszerű, szokatlan 
forgalmi rend megtanulásában a civil szerveződések (pl. lakóközösségek) is, a 
hivatásos szervezetek mellett. Sokszor hasznos lehet az intézkedés szórólapon történő 
bemutatása, ahol a szöveges ismertetés mellett térképvázlaton is célszerű a 
változásokat feltüntetni. Bevált gyakorlat szerepet adni az írott és elektronikus 
médiának is a megismertetés folyamatában. 

Az egyszerűbb forgalomcsillapító intézkedések, amelyek nem járnak érdemi építési 
beavatkozással, általában nem engedélykötelesek, az út kezelője saját hatáskörben 
elvégeztetheti az intézkedést. Az intézkedések többsége, melyek jelentősebb építési 



  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  40 

beavatkozással járnak, engedélyezési terv készítése után a közlekedési hatóság építési 
engedélyezési eljárásán megy keresztül. 

Fontos megemlíteni, hogy a fenntartható városi mobilitási terv szemléletű tervezés 
már nem a klasszikus közlekedés tervezés szemléletét követi. Nem az a prioritás, hogy 
mindenhova autóval lehessen a legegyszerűbben eljutni, nem autóközpontú, nagy 
hangsúlyt kap benne a forgalomcsillapítás fontossága, amit élhetőbb közterületeket 
von maga után és megteremti a lehetőséget az aktív közlekedési módokhoz 
kapcsolódó beavatkozásokra. 

A KTI által javasolt, Gubacs belső területeire vonatkozó új forgalmi rendet, 
forgalomcsillapító intézkedéseket a csatolt melléklet szemlélteti. 

A belső úthálózat egyes elemeire javasolt új forgalmi rend, forgalomtechnika, 
forgalomcsillapító beavatkozások és parkolóhelyek átalakítására vonatkozó 
utcaszintű javaslatainkat is a következő fejezetrészben ismertetjük. 

A következő alfejezetben az egyes utcákra vonatkozóan, a véglegesen javasolt 

parkolóhely-kialakítások összesítve szerepelnek, melyek összhangban vannak az 2.5. 
fejezetben részletesen ismertetett javaslatainkkal. 

2.4.5. A belső úthálózatra javasolt konkrét beavatkozások részletes, utcaszintű 
ismertetése 

2.4.5.1. Felső Vízisport utca 

A Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark egyik bevezető útján javasoljuk a 
jelenlegi forgalmi rend megtartását és az utca teljes hosszában az úttesten való 
parkolás megtiltását. Az utca keresztszelvényét alkotó elemek (úttest, járda, 
parkolósáv) jelenlegi szélességét nem javasoljuk átalakítani, ugyanakkor a javasolt 
beavatkozásokat itt is komplex szemlélet alapján (egyben kezelve a járdák, a 
parkolóhelyek, az útburkolat felújítását) terveztük meg. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az amúgy is keskeny útszakasz (az útburkolat 
jelenlegi szélessége 5,4-5,6 méter között változik) űrszelvényébe az utcát övező fák 
törzsei és ágai gyakran belógnak, így az itt egymással szemben haladó nagyobb 
méretű járművek csak korlátozva férnek el (a javasolt csökkentett sebességű övezet 
előírásainak már megfelelne ez a jelenlegi burkolatszélesség). 

Az útburkolat szélesítéséhez szükséges területet csak az út menti fák csonkításával 
vagy kivágásával, illetve az utat övező zöldsáv felszámolásával lehetne megvalósítani 
a lakóépületek felé eső oldalon a Csepeli átjárótól a Téglagyár térre vezető lépcső 
vonaláig, de ezt a beavatkozást nem javasoljuk. 

A fejlesztések felsorolása fejezetben ismertetett VEKOP tanulmányterv által javasolt 
„B” változat kialakítását támogatjuk és javasoljuk, mely szerint a jelenlegi 5 ágú 
csomópontot négyágúra szűkítenék, épített szegélyes kialakítással. A Vízisport utca 
két ága még a csomópont előtt egyesítésre kerül, közép sziget építésével. Az elsőbbségi 
viszonyok megváltoznak, a Vízisport utca és a Csepeli átjáró keleti ága között lesz a 
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kanyarodó főirány, a hídról a rámpán érkezőknek elsőbbséget kell adniuk. A 
csomópontra üldözőgörbés vizsgálat is készült, mely bemutatja egy nagyobb méretű 
jármű által kihasznált terület nagyságát.  

A felső Vízisport utcában a Csepeli átjáró szervizútjának csomópontja után 
közvetlenül javasoljuk a TEMPO 30-as övezet egyik, pályaszintemelő megoldással 
kialakított bejáratának létesítését (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

A Téglagyár tér felől az alsó Vízisport utca felé vezető lépcső vonalában javasoljuk a 
nagyobb gyalogosbiztonság érdekében egy gyalogátkelőhely létesítésével 
párhuzamosan a pályaszintemelés megvalósítását. 

A Vízisport utca autóbuszmegállót javasoljuk a strand felé és a Téglagyár térre vezető 
lépcsők és a gyalogátkelőhelyhez közelebb áthelyezni. Ennek megvalósulása esetén az 
egyenes szakasz RSD felöli oldalában öt parkolóhellyel kevesebb marad, ugyanakkor 
a Zamárdi utca kezdetén az út végében, az onnan áthelyezett megálló helyén ez a 
parkolóhely hiány az útra merőleges parkolóállások kialakításával pótolható. 

Ha az autóbusz megálló nem kerül áthelyezésre, abban az esetben javasoljuk a 
hozzájáró járdaszakaszok és egy gyalogátkelőhely kiépítését, a Vízisport utca 11. szám 
előtti megállóhely biztonságos gyalogos megközelítésének megkönnyítése érdekében. 

További konfliktus helyzetet okoz az utcában található kis kanyarív, melynél a jobb 
beláthatóság érdekében javasoljuk a belső kanyaríven ültetett három akácfa 
gallyazását gyakrabban elvégezni. 

A Zamárdi utcára forduló kanyar belső ívében kialakított korábbi ívkorrekció 
elősegítette az egymással szemben haladó járművek konfliktushelyzeteinek 
csökkentését, ugyanakkor nagyobb forgalombiztonság érdekében javasoljuk a kanyar 
külső ívén, az úttest szélét jelző szaggatott vonal (optikai vezetősáv) felfestését. 

A felső Vízisport utcában javasoljuk a rézsű oldalában kialakított, jelenleg murvás 
burkolattal rendelkező sávban és a Vízisport utca 6. szám (kollégium) előtt kialakított 
parkolóállások megtartását (31 db + 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely). 

A felső Vízisport utcában javasolt autóbusz-megállóhely áthelyezésének 
megvalósulása és a kidolgozott alternatív megoldások függvényében, mindkét 
esetben a Zamárdi utca 2. előtti háromszög alakú területen 13 db + 1 db 
mozgáskorlátozott parkolóhely, a Téglagyár téri lépcső közelében pedig 10-15 db 
parkolóhely alakítható ki. 

2.4.5.2. Zamárdi utca 

Az utca keresztszelvényét alkotó elemek (úttest, járda) jelenlegi szélességét itt sem 
javasoljuk érdemben megváltoztatni, ugyanakkor a felújítást itt is komplex módon kell 
kezelni. 

A felső Vízisport utca folytatásában, a Zamárdi utcában a Téglagyártó útig, ahol az 
útburkolat szélessége jelenleg 5,9-6,1 méter között változik, a kétirányú forgalom 
egyenletes áramlásának megtartása érdekében javasoljuk az úttesten jelenleg nem 



  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  42 

tiltott parkolás lehetőségét megszüntetni. A felszámolt parkolóhelyeket a merőleges 
utcákban javasoljuk pótolni, ahogy a mozgáskorlátozott parkolót is (a Téglagyártó út 
elejére javasoljuk kialakítani). 

A Zamárdi utca 3. szám körüli útszakaszon egyirányú forgalmi rendet javasolunk 
bevezetni (átlagban 3-3,5 m széles útburkolat) az óra járásával ellentétes irányban. A 
Zamárdi utca 5. oldalában javasoljuk az úttal párhuzamos, áruszállító járművek 
részére kialakított parkolóhely létesítését, valamint a szegélyek áthelyezését, annak 
érdekében, hogy az útburkolat végig 3,5 m széles legyen. Az útszakasz mentén 12 db 
parkolóhely kialakítását javasoljuk, mely igény szerint további 10 db hellyel növelhető. 

A Közműhelytelep utca és a Téglagyártó út közötti szakaszon a jelenlegi forgalmi 
rendet és irányt javasoljuk megtartani. Az úttest bal oldalán két szegmensben kijelölt, 
jelenleg összesen 13 db személygépkocsi és 2 db egészségügyi jármű részére 
fenntartott hely megtartását javasoljuk. 

A Zamárdi utca 9-11. és a Téglagyár tér 9. szám mögötti parkoló javasolt kialakítás 
szerinti rendezését követően 23 db + 1 db egészségügyi jármű részére biztosítható a 
szabályozott parkolási lehetőség. 

A Zamárdi utca útkereszteződéseinek (Teremszeg utca, Téglagyártó utca és 
Közműhelytelep utca) biztonságosabbá tétele érdekében javasoljuk 
gyalogátkelőhelyek kialakítását. 

2.4.5.3. Téglagyár tér 

A Gubacsi lakótelepet tekintve a Téglagyár téren javasoljuk a legtöbb forgalmi 
beavatkozást: 

 Elsődlegesen a Zamárdi utca felől a Közműhelytelep utca felé vezető irányban 
a Téglagyár tér közúti szakaszán egyirányú forgalmi rend bevezetését 
javasoljuk, ezt a lakosság részéről is sokan igényelték.  

 A Téglagyár tér 3-5. szám előtti zsákutcát, az épület felé eső oldalban merőleges 
parkolók kialakításával, parkolóutcává javasoljuk átváltoztatni, a végében 
biztosítva a járművek megfordulásának lehetőségét. 

 A téren két helyen, a Gyógyszertár vonalában és a zsákutca bejáratánál 
javasoljuk a nagyobb gyalogosbiztonság érdekében egy-egy gyalogátkelőhely 
létesítését az úttesten és ezzel együtt a pályaszintemelés megvalósítását. 

 A tér felső Vízisport utca felé eső végében javasoljuk a kijelölt parkoló 
megszüntetését, ennek fő célja, az hogy a módosítással a tér több évtizedes 
közösségvonzó, közösségi tér funkcióját vissza lehessen állítani. A 
felszabadított területen az RSD irányába egységes zöldfelület kiépítésével 
megnyílhat a tér (lehetőséget ad zöldfelület-fejlesztés megvalósítására). 

 A megszüntetésre javasolt parkoló helyett, közvetlenül a téren átvezető utca és 
a Téglagyár tér 3-5. sz. épület előtti parkolóutca mentén javasoljuk bővíteni a 
parkolóhelyeket. 
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 A téren átvezető út mellett, az úttest két oldalán párhuzamosan összesen 43 db 
parkolóhelyet javasolunk kijelölni, míg a Téglagyár tér többi részére három 
eltérő változatot dolgoztunk ki, melyek közül az első alternatíva megvalósítását 
javasoljuk: 

- az aszfaltozott parkoló megszüntetésre kerül, helyette az oda vezető 
úton, az útra merőlegesen kerülnek kialakításra parkolóállások (19+1 
db), 

- az aszfaltozott parkoló megszüntetésre kerül, helyette az oda vezető 
úton, az úttesttel párhuzamosan 18+1 db parkolóhely kerül kialakításra, 

- a jelenlegi parkolási rend megtartásra kerül, az aszfaltozott parkoló és a 
Téglagyár tér 3-5. szám előtti parkolók megmaradnak (32+1 db 
parkolóhely). 

2.4.5.4. Serény utca 

A Közműhelytelep utcától a Helsinki úti gyalogos kijárat irányába vezető zsákutca 
szakaszon kötelezően megmaradna a kétirányú forgalom, a végében biztosítva a 

járművek megfordulásának lehetőségét. 

A javasolt parkolási rendre három eltérő változatot dolgoztunk ki, melyek közül a 
második alternatíva megvalósítását javasoljuk: 

 a jelenlegi 41 db parkolóhely megmarad, ugyanakkor az iskola oldalában 
közvetlenül kialakított, az útra merőleges parkolóállásokat javasoljuk az 
útpályához közelebb helyezni a gyalogosbiztonság érdekeit szem előtt tartva, 

 az úttest bal oldalán végig merőleges parkolóállások kerülnek kialakításra, míg 
az útpálya jobb oldalában a parkolás megszüntetésre kerül, kivéve a Fitness 
2000 saját területén kialakított parkolóhelyeit, a változat összesen 47 db 
parkolóhellyel számol,  

 az úttest bal oldalán a kerékpárútig 8 db 45º-os parkolóállás, míg az iskola után 
végig merőleges parkolóállások kerülnek kialakításra (járdaszűkítéssel), az 
útpálya jobb oldalában csak a kerékpárútig marad meg 7 db párhuzamos 
parkolóállás, kivéve a Fitness 2000 saját területén kialakított parkolóhelyeit, a 
változat összesen 50 db parkolóhellyel számol. 

2.4.5.5. Közműhelytelep utca 

A Közműhelytelep utca Serény utcától északra eső zsákutca esetében a következő 
beavatkozásokat javasoljuk: 

 A zsákutca szakasz kétirányú maradna, a kollégiumnál biztosítva a járművek 
megfordulásának lehetőségét. 

 Erre az utcaszakaszra lakó-pihenő övezet kialakítását javasoljuk, erre számos 
ok miatt lenne szükség: 

- jelenleg járda hiányában a gyalogosok az úttesten kénytelenek 
gyalogolni, ezért biztosítani kell számukra a területen (TEMPO30) belül 
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további forgalomcsillapító intézkedésekkel a biztonságos közlekedés 
lehetőségét, 

- és mivel az utcában a járművek által parkolásra használt felület 
nagysága jelentős és azok kihasználtsági értéke is elég magas, ezért az 
utca keresztmetszetének drasztikusabb átépítése és járdák kialakítása 
helyett a jelenlegi parkolóállások rendezésére javasoljuk a nagyobb 
hangsúlyt fektetni, így a jelenlegi növényzet is nagyobb mértékben 
megóvható. 

 A területen található gyermek- és oktatási intézmények a felső Vízisport utca és 
a Csepeli átjáró felől közúton továbbiakban is elérhetők, de a javaslatunk 
alapján további vizsgálatok szükségesek annak érdekében, hogy bizonyos 
feltételekkel a kollégium és az óvoda ebből az irányból a továbbiakban is 
megközelíthetők maradjanak. 

 A parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslatunk (2.5.2.5 alfejezet) 
eredményeképpen az útszakasz mentén 48 db parkolóállás létesül a területen. 

 A Serény utca és a Közműhelytelep utca útkereszteződéseinek biztonságosabbá 
tétele érdekében javasoljuk gyalogátkelőhelyek létesítését és ezzel együtt a 
kereszteződés pályaszintemelésének kialakítását. 

A Serény utca és a Zamárdi utca közötti szakasz esetében az alábbiakat javasoljuk: 

 Egyirányú közlekedés kialakítása a Serény utca felől a Zamárdi utca irányába, 
mely beavatkozás több szempontból is pozitív hatásokkal jár. Hálózati 
szempontból a Téglagyár tér ellenirányú pólusa lehet (biztosítja a terület 
körbejárhatóságát) és csökkenti az egymással szemben haladó járművek okozta 
konfliktushelyzetet.  Ráadásul a beavatkozással a 6 méter széles burkolattal 
rendelkező utca egyik oldalában terület szabadul fel, amely a lakók igényei 
szerint hasznosítható többek között közlekedésbiztonság javítására (járda 
szélesítése), a közterület fejlesztésére (például növényzet telepítése, zárt 
kerékpár- és babakocsi tároló kialakítása) vagy a parkolási igények kielégítésére 
(parkolósáv létesítése). A javaslatunk apróbb hátránya, hogy a Zodony utca 
felől a Serény utca irányába érkező forgalom kerülőútra kényszerül a Zamárdi 
utca – Téglagyár tér útvonalon keresztül.  

 A Közműhelytelep 13. és 15. között található kis köz Zodony utca felőli 
megközelítésének lehetősége érdekében, ezen a rövid szakaszon a kétirányú 
közlekedést javasoljuk megtartani (az itt lakók ne kényszerüljenek jelentős 
kerülőút megtételére). 

 Az úttest javasolt menetirány szerinti jobb oldalán két szegmensben kijelölt, 
jelenleg összesen 15 db személygépkocsi részére fenntartott hely megtartását 
javasoljuk. 

 A Zamárdi utca kereszteződésében a jelenleg érvényes elsőbbségi viszonyok 
megtartását javasoljuk és egy gyalogátkelőhely felfestését a Közműhelytelep 
utca járdáinak vonalában. 
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A Zodony/Téglaégető utca és a Zamárdi utca közötti szakaszra vonatkozóan pedig a 
következő javaslatokat tesszük:  

 A jelenleg érvényes forgalmi irány megtartásra kerül és egyirányú marad, a 
Zamárdi utca felé. A kereszteződésben javasoljuk a kanyar külső ívén, az úttest 
szélét jelző szaggatott vonal felfestését. 

 Az útszakasz jelenlegi, menetirány szerinti bal oldalán kijelölt, jelenleg összesen 
16 db + 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely megtartását javasoljuk. 

2.4.5.6. Téglaégető utca 

A Teremszeg utcától a Vízisport utca irányába vezető zsákutca szakaszon 
természetesen javasoljuk a kétirányú forgalom megtartását, az utca végében kialakított 
területen pedig szükséges biztosítani a járművek megfordulásának lehetőségét. 

A kidolgozott javaslatunk alapján a Téglaégető utca forgalmi rendje a Teremszeg utca 
és a Közműhelytelep utca között megváltozik, egyirányú lesz végig a Zodony utca 
irányába (Zamárdi utca ellenpólusa). Erre a jelenleg kétirányú forgalom részére szűk 
keresztmetszet miatt és a lakóépületek oldalában meglévő parkolósáv megtartása 
érdekében van szükség. A beavatkozás hátránya, hogy a Zodony utca felől érkezők 
kerülőre kényszerülnek a Közműhelytelep utca – Zamárdi utca – Teremszeg utca 
útirányon. A beavatkozással a Mediterrán lakóparkba dél felől érkezők részére okozott 
kellemetlenségek enyhítésére javasoljuk, a fejezetben már ismertetett módon a 
lakópark dél keleti sarkának új közúti bekötését a Zodony utca déli részére. 

A forgalomszámlálások alapján elmondható, hogy a reggeli és a délutáni csúcsórában 
a Zodony utca irányába háromszor-négyszer erősebb forgalom bonyolódik le, mint a 
Téglagyártó út felé, ez is erősíti a javasolt beavatkozás létjogosultságát. 

Az úttest javasolt menetirány szerinti bal oldalán, két szegmensben kijelölt, jelenleg 
összesen 19 db személygépkocsi részére fenntartott hely megtartását javasoljuk. A 
Zamárdi utca kereszteződéséhez közel egy mozgáskorlátozottak által használható 
parkolóhely kerül kialakításra, a Zamárdi utcában felszámolt parkoló helyett. 

2.4.5.7. Téglagyártó út 

A Téglagyártó út Téglaégető és Zamárdi utca közötti szakaszának forgalmi rendjére 
kidolgozott javaslatunk alapján megváltozik az út forgalmi rendje, a Téglaégető utca 
felől egyirányú lesz a Zamárdi utca irányába, így hálózati szempontból a Teremszeg 
utca ellenpólusa lesz. Erre a beavatkozásra a szűk keresztmetszet miatt és a meglévő 
parkolósáv megtartása érdekében van szükség. Hátránya, hogy a Zamárdi utca felől 
érkezők kerülőútra kényszerülnek a Teremszeg utca – Téglaégető utca útvonalon 
keresztül. A beavatkozás következtében várhatóan megnő a Teremszeg utca és a 
Téglaégető utca forgalma a Mediterrán lakópark felé.  

A közúti forgalomszámlálások alapján itt is látható, hogy a délelőtti csúcsórában a 
Zamárdi utca irányába hatszor-hétszer erősebb a forgalom. Ugyanakkor a délutáni 
csúcsóra forgalma a két irány viszonylatában kiegyenlített. 
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Az úttest javasolt menetirány szerinti bal oldalán kijelölt helyeken összesen 19 db 
személygépkocsi részére fenntartott hely felfestését javasoljuk. 

Az út útkereszteződéseinek (Téglaégető utca és Zamárdi utca) biztonságosabbá tétele 
érdekében javasoljuk gyalogátkelőhelyek kialakítását és a kereszteződések jobb 
beláthatósága érdekében az út menti növényzet gyakori gondozását. 

Az út elnevezésével kapcsolatos jelenleg tapasztalt ellentmondás (út vagy utca) 
feloldása érdekében javasoljuk a valós elnevezés tisztázását és a végleges változat 
átvezetését a különböző adatbázisokba. 

2.4.5.8. Teremszeg utca 

Az utcában javasoljuk a jelenlegi forgalmi irány megtartását. 

Az úttest menetirány szerinti bal oldalán, két szegmensben kijelölt, jelenleg összesen 
16 db személygépkocsi részére fenntartott hely megtartását javasoljuk, míg a Vízisport 
utca 15. szám mögötti felületen 19 db + 1 db mozgáskorlátozott jármű részére 

kialakított parkolóhely létesítésével biztosítható a szabályozott keretek közötti 
parkolási lehetőség. 

2.4.5.9. Tergenye utca 

A XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat kezelésében lévő, jelenleg kétirányú utca 
jelenlegi forgalmi rendjét javasoljuk megtartani, továbbá javasoljuk az utca szilárd 
útburkolattal való ellátását.  

Az itt lakók nyugalma érdekében a jelenleg érvényben lévő szabályozás helyett, 
alternatív megoldásként javasoljuk lakó- és pihenőövezet kialakítását is, az itt lakók 
igényeinek megfelelően. Az utcában javasoljuk a parkolóhelyek számának növelését, 
és szabályos keretek közé szorítását. 

A javaslatunk alapján kiszélesített útpálya két oldalán, párhuzamos parkolási rend 
szerint összesen 23 db személygépkocsi részére alakítható ki parkolási lehetőség. 

A Közműhelytelep utca és a Meddőhányó utca közötti szakaszon a jelenlegi forgalmi 
rend és irány megtartását javasoljuk. 

2.4.5.10. Zodony utca 

A Közműhelytelep utca és a Meddőhányó utca közötti szakaszon a jelenlegi forgalmi 
rend és irány megtartását javasoljuk.  

Az uszoda bejárati útjának csomópontjában javasoljuk a TEMPO 30-as övezet másik, 
pályaszintemelő megoldással kialakított bejáratának létesítését a gyalogátkelőhely 
megtartásával, ugyanakkor a Zodony utca mentén javasolt parkolóhelyek kiépítése 
után a TEMPO 30-as zóna bejáratát a parkolózóna kezdetén javasolt kijelölni a 
Meddőhányó utca irányában. 
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Az út menti járdára javasoljuk parkolásgátló oszlopok (pollerek) telepítését (hasonló 
típusút, mint amit a Csepeli átjáró rámpája esetében a járda gyalogosbiztonságának 
érdekében helyeztek ki), így megelőzve a Jégcsarnok nagyrendezvényeinek idején 
tapasztalható, jelentős mértékű szabálytalan, bizonyos esetekben a zöldterületen való 
parkolást és biztosítva a gyalogos forgalom szabad áramlását. Mivel a Jégcsarnok 
nagyrendezvényeinek idején rendszeresen jelentős mértékű szabálytalan parkolás 
tapasztalható, javasoljuk ennek szankcionálását. 

A fent említett időszakban tapasztalható parkolóhiány enyhítésére ezen felül az 
alábbiakat javasoljuk:  

 Tájékoztató táblák kihelyezését javasoljuk, melyek a közelben elérhető 
parkolóhelyekről nyújtanak tájékoztatást az ide érkező járművezetők részére. 

 A látogatóközönség ösztönzése, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel 
(javasolt Pesterzsébet vasútállomás megállóhely áthelyezése is ezt a célt 
szolgálja), kerékpárral, vagy gyalogosan közelítse meg. 

 Telekocsi parkolóhelyek kialakítása a jégcsarnok és az uszoda területén belül. 

 Rendezvények idején, kísérleti jelleggel javasoljuk az ide érkező járművezetők 
irányítását végző személy biztosítását. 

A Zodony utca parkolási lehetőségeinek bővítése érdekében, szükség esetén több 
ütemben javasoljuk az úttest Pesterzsébet vasútállomás felé eső oldalában (1. ütemben 
14 + 2 db mozgáskorlátozottak részére kialakított, 2. ütemben 16 vagy 22 db, III. 
ütemben pedig 16 + 1 db mozgáskorlátozottak részére kialakított) parkolók létesítését. 
A teniszpálya bejáratának vonalában 18 db, az autóbuszmegálló esetleges 
áthelyezésével pedig 25 db, az úttestre merőleges parkolóhelyek kialakítását 
javasoljuk. 

Mind a Jégcsarnok, mind az Uszoda tekintetében vizsgáltuk, hogy a rendelkezésre álló 
parkolószám elegendő-e, egyik oldalról közlekedésszervezési szempontból 
(preferáljuk a közösségi közlekedés igénybevételét), másrészt szabályozási, jogi 
szempontból. Utóbbi kérdésben mértékadónak tekintettük az OTÉK (253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet) rendelkezéseit. Eszerint: 

„4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez 

…(Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása) 

8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, 
lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 
férőhelye után.” 

Ez alapján azt gondoljuk, hogy egyik sem minősül fedetlen vagy részben fedett 
sportlétesítménynek, így a sportolási cél a mérvadó, ami pedig 5 férőhelyenként ír elő 
parkolóhelyet. Ez például az Jégcsarnok 1000 ülőhelye után 200 parkolót jelentene, ha 
állóhelyként vizsgáljuk, akkor 300-at.  

Mivel a meglévő parkolók száma fele, harmada ezen az értékeknek, így 
mindenképpen további vizsgálatok és konzultációk szükségesek abban a tekintetben, 
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hogy mennyi a szükséges és kívánatos parkolószám, azt hol lehet létrehozni és ki 
finanszírozza. 

A jégcsarnok és a vasútállomás közforgalmú megközelíthetőségét javító új autóbusz 
megálló biztonságos megközelítése érdekében a jégcsarnok és a vasútállomás felöli 
oldal között gyalogátkelőhely kialakítását és a járda meghosszabbítását javasoljuk a 
vasútállomás peronjának irányába. A parkolóhelyek bővítésével párhuzamosan 
további gyalogátkelőhely létesítése szükséges a jégcsarnoktól délre. 

2.4.5.11. Alsó Vízisport utca 

A Csepeli átjáró szervizútja és a Közműhelytelep utca közötti szakaszon a jelenlegi 
kétirányú forgalmi rend megtartását javasoljuk. 

Forgalomcsillapító hatás és bizonyos időszakokban várhatóan megnövekvő gyalogos- 
és kerékpáros forgalom biztonsága érdekében a Csepeli átjáró szervizútjának 
csomópontja után közvetlenül javasoljuk a TEMPO 30-as övezet egyik, 
pályaszintemelő megoldással kialakított bejáratának létesítését (az út korlátozott 
övezetként folytatódik Soroksár felé). A Téglagyár tér, a Zamárdi utca, a Téglaégető 
utca és a Mediterrán lakópark sétáló utcájának vonalában kialakított lejáratok 
gyalogosbiztonsága érdekében javasoljuk egy-egy pályaszintemeléssel egybekötött 
gyalogátkelőhely megvalósítását. 

A Közműhelytelep utca kereszteződése előtt is javasolunk a későbbiekben 
gyalogátkelőhely kiépítését, abban az esetben, ha az út szabályozása (járda kijelölése 
és útburkolat kiépítése) megtörténik. 

Az újonnan kialakított parkolósáv kapacitása az átlagos parkolási igényeket kielégíti, 
de nyári időszakban, a strand nyitvatartási idején várhatóan kevés lesz.  

A fent említett időszakban várható parkolóhiány enyhítésére a strand és gyógyfürdő 
esetére a következő javaslatokat tesszük: 

 Tájékoztató táblák kihelyezése a bevezető utak mentén, melyek a közelben 
elérhető parkolóhelyekről nyújtanak tájékoztatást az ide érkező járművezetők 
részére. 

 A látogatóközönség ösztönzése, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel 
(javasolt Pesterzsébet megállóhely áthelyezése is ezt a célt szolgálja), 
kerékpárral, vagy gyalogosan közelítse meg, 

 Javasoljuk a gyógyfürdő részére, hogy rendszeresen vizsgálják a látogatók 
utazási szokásjellemzőit (online vagy személyesen kitölthető kérdőívek 
segítségével). 

 Javasoljuk telekocsi parkolóhelyek kialakítását a gyógyfürdő parkolóján belül. 

 A nyári időszakban, strandszezon idején, kísérleti jelleggel javasoljuk az ide 
érkező járművezetők irányítását végző személy biztosítását az alsó Vízisport 
utcában.  

A gyógyfürdő és a strand parkolási igényeinek kielégítése céljából szükség esetén 
kialakítható a Csepeli átjáró felüljárója alatt két blokkban (18 és 33 db), a Csepel felé 
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vezető szervízút mellett (31 db) és az RSD partján és a Gubacsi híd alatti területen 
további 37 db parkolóhely. 

Az alsó Vízisport utca parkolási lehetőségeinek további bővítése érdekében a Vízisport 
utca 25-29. szám előtt javasoljuk parkolók kialakítását: 

 az I. ütemben az úttest Mediterrán lakópark házai felé eső oldalában 29 db 
várakozóhely és 1 db mozgáskorlátozottak részére, 

 a II. ütemben szükség esetén az I. ütem bővítéseképpen 53 db, többségében az 
úttestre merőleges parkolót javasolunk kiépíteni. 

 

2.4.6. A javasolt intézkedéseink összefoglalása 

Összességében minden tervezett beruházás esetében elmondható, hogy a javasolt új 
forgalmi rend bizonyos területek és utcaszakaszok megközelítését bonyolultabbá és 
nehézkesebbé teszi, azonban ezen beavatkozásoknak köszönhetően számos új 
parkolóhely jelölhető ki és a közlekedés is biztonságosabbá válik.  

A javaslatok készítése során a sorvezető alapelvek a modern felfogású tervezés, a 
magasabb szintű közlekedésbiztonság (forgalomcsillapított övezet kialakítása) és 
élhetőbb környezet kialakítása érdekében tett intézkedések voltak. 

Az új forgalmi rend kialakításával a közel jövőben várható, és a XX. kerületben 
megvalósuló kerékpár-hálózati fejlesztések által javasolt beavatkozások is 
könnyebben kivitelezhetők lesznek majd. 

2.4.7. Belső úthálózat járda- és útburkolatának javítása, felújítása 

Gubacs teljes közúthálózatának jelenlegi állapota alapján, annak teljes körű felújítása 
időszerűvé vált. Ahogyan azt a helyzetfeltáró részben már ismertettük, a közúthálózat 
burkolatállapotáról általánosságban elmondható, hogy az több szakaszon nagyon 
leromlott és feltöredezett. A teljes közúthálózat út- és járdaburkolat felújítására csak 
az átfogó műszaki tervezés fázisát követően kerülhet sor. 

Ahogyan már többször is említettük, a közúthálózat felújítása csakis komplex 
szemléletben képzelhető el, egy látványos újraaszfaltozás nem elegendő. Az 
útburkolat és a gyalogosjárdák felújítása, a gyalogátkelők kijelölése és a parkolóhelyek 
kialakítása és az útkereszteződések beláthatóságának biztosítása is szerves része egy 
olyan komplex minőségi felújításának, mely az elvárt esélyegyenlőségi és 
forgalombiztonság szempontokat is kiemelten figyelembe veszi. 
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2.5. A PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A vizsgálati területen jelenleg közel 500 db parkolóhely található, a várakozás többé-
kevésbe a KRESZ ide vonatkozó szabályainak megfelelően zajlik, budapesti léptékkel 
vizsgálva a szabálytalan parkolás nem számottevő probléma Gubacs városrészen. 
Azonban a forgalomvonzó létesítmények közelében tapasztalható gyakori 
parkolóhely hiány rendszeresen okoz kellemetlenséget a lakosság számára, ezt a 
lakossági kérdőíves felmérés, a helyszíni bejárások, a lakossági fórumon és kerületi 
érintettségű közösségi média felületeken megfogalmazott vélemények is 
alátámasztják.  Szükségessé vált egyrészt a jelenlegi parkolóhelyek és területek 
átgondolása, pozíciójuk vizsgálata és az érvényben lévő szabályoknak megfelelő 
átalakítási javaslatok kidolgozása. Másrészt megoldást jelenthet és erősen javasoljuk a 
forgalomvonzó létesítmények használóinak ösztönzését (szemléletformálással, 
tájékoztatással), hogy közösségi közlekedéssel vagy aktív közlekedési módokkal 
(például kerékpárral, rollerrel vagy gyalogosan) közelítsék meg a különböző 
létesítményeket. Javasoljuk továbbá a városrész kerékpár parkolási és tárolási 
igényeinek és helyzetének felülvizsgálatát, különös tekintettel a kapacitív kötöttpályás 
közösségi közlekedési (vasút, HÉV, villamos) megállók és a főbb forgalomvonzó 
létesítmények mentén. 

Fontos megemlíteni, hogy a tanulmányban az egyes területekre vonatkozóan 
meghatározott parkolóhely kialakítás javaslatok, ajánlások a tervezési előírások 
alapján lettek kijelölve. A megbízó döntése és az ezt követő műszaki tervezési fázis 
során véglegesített változatok a KTI által tett javaslatoktól eltérőek is lehetnek. 

A műszaki tervezéskor a területen jelenleg kialakított és általunk javasolt 
mozgáskorlátozott és áruszállító járművek részére elkülönített parkolóállások, 
felülvizsgálatát szükséges elvégezni és az igényeknek megfelelően tervezetten 
kijelölni. 
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2.5.1. A parkolás tervezése során alkalmazott általános szempontok 

A parkolás és létesítményei tervezését az építésügyi, a közlekedésjogi és a vonatkozó, 
hatályos útügyi műszaki előírások szerint kell végrehajtani5. 

A parkolóhelyek elhelyezésének általános szempontjai a következők: 

 minél rövidebb időtartamú a parkolás, annál közelebb szükséges parkolóhelyet 
biztosítani az úticélhoz, 

 a parkolóhely megközelítése egyszerű és egyértelmű legyen, 

 parkolóhelyet csak ott lehet létesíteni, ahol megfelelő közúti és gyalogos 
kapcsolat biztosítható, 

 törekedni kell az olyan helymegválasztásra, amely a parkolóhelyek folyamatos 
kihasználását teszi lehetővé, ezért előnyös, ha a tervezési területen a 
létesítmények csúcsigénye különböző időpontokban jelentkezik (pl. Serény 
utcában napközben a Secret Control dolgozói, este a Fitness 2000 látogatói, 
éjszaka az itt lakók parkolnak), 

 az épületek és a növényzet árnyékoló hatását ki kell használni, a 
parkolóterületeket – az előírásoknak megfelelően – fásítani kell, 

 iskolák, kollégiumok közelében nagyobb parkolóteret létesíteni csak az előírt 
védőtávolságok betartásával szabad. 

A parkolóállások és parkolóutak méreteit: 

 a parkoló járművek méretei, 

 az egyes járművek közötti, a ki- és beálláshoz, a beszálláshoz és a rakodáshoz 
szükséges helyközök, 

 a beállás módjától függő manőverezési szélességek, a járművek és a közlekedő 
utak közötti távolság, valamint 

 a parkolóterület belső forgalmi rendje határozzák meg. 

A tervezési jármű méretei személygépkocsi esetén átlag 4,8 méter hosszú, 1,8 méter 
széles, 1,5 méter magas, külső fordulási sugara 6 méter. A gépjármű-várakozóállás 
magában foglalja a gépjármű helyigényét, a térközöket, a távközöket és a biztonsági 
sávot. 

A járművek felállási módja elsősorban attól függ, hogy mekkora a parkolásra és a 
folyamatos haladásra rendelkezésre álló közterület nagysága, szélessége, illetve 
milyen kategóriájú és forgalmú az az út, amely mellett a parkolás, leállás történik. 
 
A felállási módok: 

                                                 

 

5 A fejezet az ÚT 2-1.210:2005 ÚME előírásból szó szerint átvett idézeteket, szemelvényeket is tartalmaz. 
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 párhuzamos felállás (az út tengelyével párhuzamos a parkolóállás tengelye) 

 ferde felállás (az úttengely és a parkolóállás tengelye 0° és 90° közötti szöget 
zárnak be egymással) 

 merőleges felállás (a ferde felállás speciális esete) 

A parkolóhelyekre a beállás előremenettel vagy hátramenettel történik. 

A párhuzamos felállást, mely a felállási módok közül a „legkényelmesebb”, 
rendszerint az útpálya szélén parkolásra használják, mely fajlagosan a legnagyobb 
helyigényű parkolás. 

A ferde felállás folyamatos és kényelmes beállást tesz lehetővé és segíti a kívánt 
forgalomáramlást, mely jól hasznosítható a tetszőleges szélességű rendelkezésre álló 
felületek megléte esetén. 

A merőleges felállás az egyirányú vagy a kétirányú forgalmat is lehetővé teszi (a 
folyópálya szélessége változik), ez esetben a folyamatos beállás vagy a kilátás nem 
mindig biztosított. Egy adott területen a legtöbb járművet merőleges felállással 
kialakított parkolóterületen lehet elhelyezni. Zsákutcákban ezen felállási mód 
tervezése célszerű, mert a parkolás céljából a zsákutcába behajtó járművek különösebb 
fordulási művelet nélkül ki tudnak haladni. 

Egyedi tervezés tárgyát képezik a különböző alakú parkolóterületek és parkolóterek, 
ahol a maximális férőszám létesítése mellett, a tér esztétikus, zöldterülettel, 
növényzettel kombinált, gyalogosforgalomra is alkalmas kialakítására is törekedni 
kell. 

A parkolóállások szélességi mérete a felállás szögétől függ. A szélességi méretet a 
parkolóhely tengelye és a közlekedőút hajlásszögének függvényében kell 
meghatározni. 

A parkolóállások mélysége a mértékadó járműhossztól, a beállás módjától és 
hajlásszögétől függ, a parkolóút szélességével összhangban. 

Kisebb hajlásszögű parkolóhelyekhez szélesebb parkolóutak és nagyobb 
parkolómélységek tartoznak, meredekebb hajlásszögű parkolóhelyeken a kisebb 
mélységű parkolóállások keskenyebb parkolóúttal közelíthetők meg. 

A kiemelt szegéllyel határolt parkolóterületek mérete a járműnek a zöldterület vagy a 
gyalogjárda fölé „túlnyúlásával” csökkenthető. 

A parkolóutak méretei személygépkocsik esetén a parkolóutak méreteit a felállás 
módja, szükséges manőverezési szélesség, valamint a parkolóút egy-, vagy kétirányú 
volta szabja meg, illetve befolyásolja. 

2.5.2. A belső úthálózat parkolási gondjainak megoldására javasolt konkrét 
beavatkozások részletes, utcaszintű ismertetése 

A javasolt forgalmi beavatkozások és parkolóhely-rendezések eredményeképpen az 1. 
táblázatban foglaljuk össze, az egyes területekre lebontva a parkolóhelyek számának 
változását és a beavatkozások következtében érzékelhető pozitív hatásokat.
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1. táblázat: a javasolt beavatkozások következtében a parkolóhelyek számának változása és az érzékelhető pozitív hatások 

 

Mérőhely 

azonosítója
Helyszín

Jelenlegi 

becsült 

kapacitás 

[db]

Tervezett 

kapacitás 

[db]

Parkolóhely 

darabszám 

változás [db]

Beavatkozások következtében érzékelhető pozitív hatások

G1 Közműhelytelep utca 2. mögött 7 7 0 rendezettebb közterület 

G2 Német Nemzetiségi Gimnázium Kollégiuma melletti terület 14 16 2 biztonságosabb környezet

G3 Közműhelytelep utca 2. és 5. előtt 25 25 0 biztonságosabb környezet

G4 Serény utca 47 47 0 több zöldfelület, biztonságosabb környezet

G5 Téglagyár tér északi oldala és kijelölt parkolója 39 26 -13 több zöldfelület, felszabaduló közterület, biztonságosabb környezet

G6 Téglagyár tér, a Zamárdi utca és a Közműhelytelep utca között 36 36 0 több zöldfelület, felszabaduló közterület, biztonságosabb környezet

G7 Közműhelytelep utca, a Serény utca és a Zamárdi utca között 22 17 -5 rendezettebb közterület

G8 Zamárdi utca, a Közműhelytelep utca és a Téglagyártó út között 15 15 0 rendezettebb közterület 

G9 Zamárdi utca 9-11. mögött 18 27 9 rendezettebb közterület 

G10 Tergenye utca a Zamárdi utca és a Téglaégető utca között 16 23 7 rendezettebb közterület, biztonságosabb környezet

G11 Közműhelytelep utca, a Téglaégető utca és a Zamárdi utca között 18 17 -1 biztonságosabb környezet

G12 Téglaégető utca, a Közműhelytelep utca és a Téglagyártó út között 21 21 0 rendezettebb közterület 

G13 Téglagyártó út, a Zamárdi utca és a Téglaégető utca között 21 19 -2 rendezettebb közterület 

G14 Téglaégető utca, a Téglagyártó út és a Teremszeg utca között 17 11 -6 rendezettebb közterület 

G15 Téglaégető utca, a Teremszeg utcától a Vízisport utca irányába 17 14 -3 több zöldfelület, rendezettebb közterület

G16 Téglagyártó út 4-6. mögött 22 19 -3 rendezettebb közterület 

G17 Teremszeg utca, a Zamárdi utca és a Téglaégető utca között 31 35 4 rendezettebb közterület 

G18 Zamárdi utca, a Téglagyártó út és a Teremszeg utca között 10 0 -10 biztonságosabb környezet, több zöldfelület

G19 Zamárdi utca 3. mögötti utca 13 20 7 rendezettebb közterület 

G20 Vízisport utca és Zamárdi utca sarka, Mamma Mia Fagyizó mellett 20 13 -7 rendezettebb közterület, több zöldfelület

G21 Vízisport utca, a Csepeli átjáró és a Zamárdi utca között 38 38 0 biztonságosabb környezet

G22 Vízisport utca 5-6. között 6 3 -3 felszabaduló közterület

G23 Csepeli átjáró 6-10. előtt 9 0 -9 felszabaduló közterület, több zöldfelület

G24 Csepeli átjáró felüljárója alatt* 50 47 -3 rendezettebb közterület 

 GUBACS (G1-G24) 532 496 -36

V4 Vízisport utca alsó szakasza 82 111 29 biztonságosabb környezet, kapacitásbővítés

Gubacsi híd alatt az RSD parton 0 37 37 kapacitásbővítés, rendezettebb közterület 

Csepeli átjáró északi szervízútja 0 31 31 kapacitásbővítés

Zodony utca 0 71 71 kapacitásbővítés, rendezettebb közterület

EGYÉB TERÜLET 82 250 168

ÖSSZESEN 614 746 132
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A következő alfejezetben az egyes utcákra vonatkozó parkolóhely-kialakítási 
javaslataink részletesen kerülnek bemutatásra, melyek összhangban vannak az 2.4 
fejezetben röviden ismertetett javaslatainkkal. 

2.5.2.1. Felső Vízisport utca 

Az utca rézsű felöli oldalában kialakított, jelenleg murvás burkolattal rendelkező, 
fákkal tagolt sávban (a parkoló szélessége 1,8 és 3,1 méter között változik), a kollégium 
(Vízisport utca 7.), és a Vízisport utca 9. és a 11. szám előtt kialakított parkolók 
parkolási rendjének megtartását javasoljuk: 

 A rézsű oldalában az úttesttel párhuzamos parkolóban 5*2,3 m méretű 
parkolóállásokkal számolva a lépcsőig 19 db, míg a háromszög alakú terület 
bejáratáig tartó szakaszon pedig 15 db jármű várakozhat, mely érték a 
buszmegállóhely áthelyezése esetén 10 db-ra redukálódik.  

Azon a szakaszon, ahol jelenleg a murvával burkolt felület szélessége 1,8 m, ott 
javasoljuk annak kiszélesítését 2,3 m-re az alsó Vízisport utca felé eső teljes 
rézsűoldal megerősítésével egyidőben, 

 A kollégium oldalában a hozzájáró úttal szemben 3 db és 1 db 
mozgáskorlátozott jármű részére a jelenlegi formában fenntartott parkolóállás 
megtartását javasoljuk. 

 A Vízisport utca 9. szám előtti szakaszon az úttal párhuzamosan a fák közötti 
aszfaltozott területen, a jelenlegi formában 9 db jármű (5*2,3 m mérettel 
számolva) részére elegendő parkolóállás megtartását javasoljuk (18. ábra). 
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18. ábra 
Javasolt parkolási rend a felső Vízisport utcában 
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A Zamárdi utca 2. szám előtti, háromszög alakú terület és annak szűkös adottságait 
figyelembe véve a következő két alternatív kialakítási lehetőséget javasoljuk (az egyes 
változatok javasolt kialakítási módjait a lenti 19. ábra szemlélteti): 

 A felső Vízisport utcában javasolt autóbusz-megállóhely áthelyezésének 
meghiúsulása esetén a jelenlegi parkolási rend rendezésével (mindösszesen 
13+1 db), a rézsűoldalban, azzal párhuzamosan 8 db 5*2 m és a megállóperon 
mellett 1 db 4,5*2,3 m nagyságú parkolóállás jelölhető ki. 

Közvetlenül az út felől megközelíthető 4 db 4,5*2,3 m méretű és az 1 db 
mozgáskorlátozott jármű részére fenntartott parkolóállások süllyesztett padka 
kiépítésével alakítható ki. 

Az út felöl megközelíthető parkolóállásokra történő be- és kiállás, a 
korlátozottan belátható útkanyarulat miatt veszélyes lehet, ezért kiépítését nem 
javasoljuk (a változatban pirossal jelölt 1,5 m szélességű sáv pedig a megálló 
gyalogos megközelíthetőségét biztosítja a Zamárdi utca 2. szám felől).  

 Az autóbusz megálló áthelyezése esetén javasolt változat szerint szintén 13+ 1 
db mozgáskorlátozott parkoló alakítható ki a területen. 

A belső parkolóhelyek megközelítése céljából pedig egy 3 méter széles sávban 
egy hozzájáró, burkolt egyirányú út kialakítását javasoljuk (az ábrán pirossal 
jelezve).  

A rézsű oldalában kialakított 8+2 db 5*2 m, az útpálya felöli oldalban pedig 4 
db 5*2 m nagyságú (csak a belső hozzájáró út felöl megközelíthető, a főpálya 
felöli megközelítést fizikai elválasztás segítségével javasoljuk megakadályozni), 
valamint az 1 db 4,5*3,5 m nagyságú mozgáskorlátozottak részére kiépített 
parkolóhely a hozzájáró út felől megközelíthető. 

Mindkét változat esetében szem előtt tartottuk a lakossági igényeket, ugyanakkor 
fontosnak tartjuk az üzlet környéki zöldfelület esetleges növelésének lehetőségét is.  
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19. ábra 
Javasolt parkolóhely kialakítások a Zamárdi utca 2. sz. előtt 

2.5.2.2. Zamárdi utca 

A felső Vízisport utca folytatásában, a Zamárdi utcában a Téglagyártó útig, ahol az 
útburkolat szélessége jelenleg 5,9-6,1 méter között változik, a kétirányú forgalom 
egyenletes áramlásának megtartása érdekében javasoljuk az úttesten jelenleg nem 
tiltott parkolás lehetőségét megszüntetni. A felszámolt parkolóhelyeket a Zamárdi 
utca 3. körüli utca mentén kialakított új parkolókkal kívánjuk pótolni, ahogy a 
mozgáskorlátozott parkolót is, melyet a Téglagyártó út elejére javasolunk áthelyezni. 

A Zamárdi utca 3. szám körüli útszakaszon a parkolóhelyek rendezésére három 
javaslatot teszünk (20. ábra): 

 az észak felé vezető irányban szegélyáthelyezéssel (3,5 m széles útfelület 
létesül) biztosítható az kis utca átjárhatósága, az úttest jobb oldalán, a jelenleg 
meglévő parkolót (2 db 5*2 m jármű várakozására alkalmas hely) javasoljuk 
bizonyos időszakokban kizárólag áruszállító járművek várakozása céljából 
fenntartani (az üzlettel egyeztetett idősávban), 

 szegélyáthelyezéssel a Vízisport utca 11. oldalában, a hozzájáró úttal szemben 
4 db (4,5*2,3 m méretű) jármű befogadására alkalmas parkoló, az útpálya dél 
felé vezető ágának jobb oldalán 6 db, azzal 45º-os szöget bezáró, a fák között 
szegélyáthelyezéssel kialakított parkolóhely (4,5*2,3 m méretű) elhelyezését 
javasoljuk,  
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 az előbbi változatot kiegészítően, igény szerinti bővítést javasolunk szintén a 
dél felé vezető ág bal oldalára 10 db, szegélyáthelyezéssel kialakított, az 
útpályával 45º-os szöget bezáró parkolóhely (4,5*2,3 m méretű) létesíthető, 
szükséges sövényáthelyezéssel. 

 

20. ábra 
Forgalmi rend és parkolóhely javaslatok a Zamárdi utca 3. szám körül 

A területen így mindösszesen 20 db (időszakonként 22 db) parkoló létesíthető, a 
jelenlegi, becsült 13 db parkoló helyett.  

A Közműhelytelep utca és a Téglagyártó út közötti szakaszon, ahol az útburkolat 
szélessége 5,9 méter, a jelenlegi parkolási rendet az utca déli oldalában javasoljuk 
megtartani (nagyjából 13 db és a 2 db eü. jármű részére kialakított, az úttal párhuzamos 
parkolóhelyek felfestésével) (21. ábra). 

A Zamárdi utca 9-11. szám mögötti területre javasolt parkolók rendezése érdekében a 
területen egy 5 méter széles hozzájáró út építése szükséges, szegélyáthelyezéssel (az 
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ábrán piros vonallal jelezve), a végében a járművek megfordulási lehetőségének 
biztosításával.  

A területen tapasztalt, jelenleg rendezetlen parkolási helyzet (a lakóépület udvarán, 
bizonyos esetekben önkényesen elfoglalt közterületen kialakított parkolóhelyeken 
állnak a járművek) megoldása érdekében, valamint az háziorvosi rendelő parkolási 
igényeit is kielégítendő, 23 db parkolóhely kialakítását a következő parkolási rend 
szerint javasoljuk kialakítani (21. ábra): 

 a Téglagyár tér 9. szám oldalában 9 db, a hozzájáró úttal 90º-os szöget bezáró 
parkolóhely (4,5*2,3 m) létesítését, 

 a Zamárdi utca 9-11. szám mögötti részen 1 db, a hozzájáró úttal párhuzamos 
parkolóhely (5*2 m) és 13 db, fák közötti területeken szegéllyel kiépített, az útra 
merőlegesen kijelölt parkolóhely (4,5*2,3 m) létesítését, 

 valamint további 1 db egészségügyi jármű (a lenti ábrán barnával jelölt) részére 
kialakított parkolóállás (4,5*2,3 m) kialakítását javasoljuk, mely közvetlenül a 
Zamárdi utca felől közelíthető meg (a régi parkoló nyugatra eső, aszfaltozott 
kijáratában). 

 

21. ábra 
Parkolóhely kialakítási javaslatok a Zamárdi utca Téglagyártó út és Közműhelytelep utca 

közötti szakaszán 

2.5.2.3. Téglagyár tér 

A Gubacsi lakótelepet tekintve a legnagyobb parkolást érintő beavatkozást a 
Téglagyár téren javasoljuk bevezetni. 
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A téren áthaladó útszakasz mentén – az út egyirányúsítása mellett – 
szegélyáthelyezéssel kétoldali párhuzamos parkolósávot javasolunk kiépíteni. A 
szintemelések helyei által három részre tagolt blokkokban, menetirány szerint 12 db, 
18 db és 13 db parkolóhely hozható létre 5*2 m jármű várakozására alkalmas helyek 
felfestésével és a Téglagyár tér 7. szám felöli oldalban szegély- és járda áthelyezéssel, 
annak 1,5 m szélességének megtartásával (22. ábra). 

 

22. ábra 
A Téglagyár tér átmenő szakaszán javasolt parkolóhely kialakítás 

A fenti rajzon narancssárgával jelölt, bizonyos időszakokban kizárólag áruszállító 
járművek várakozása céljából fenntartani javasolt (az üzlettel egyeztetett idősávban) 
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területen 2 db (6*2,5 m nagyságú) kijelölt parkolóhely könnyebb megközelítése 
érdekében az úttest felől süllyesztett padkakialakítást javasolunk kiépíteni. 

A Téglagyár tér felső Vízisport utca felé eső végében a Megbízóval egyetértésben, és 
ha az itt lakók részéről nem érkezik jelentős negatív visszajelzés, abban az esetben 
javasoljuk a jelenleg kijelölt parkoló megszüntetését (helyette zöld terület növelését, 
egybefüggő nagyobb zöldfelület és egyéb funkcióval ellátott terület kialakítását 
javasoljuk). 

A javasolt új parkolási rend szerint a megszüntetett parkolók helyett, közvetlenül az 
átmenő út mellé javasoljuk a járművek várakozási céljából kijelölt parkolók 
kialakítását. 

Téglagyár tér 3-5. szám előtti zsákutcát parkolóutcává javasoljuk alakítani (a végében 
a megfordulási lehetőség biztosításával), ennek érdekében három változatot 
dolgoztunk ki: 

 Az I. változat szerint a Téglagyár tér 3-5. számú épület felé eső oldalban szűk 
parkolómozgást és hátrafelé beállási lehetőségeket feltételezve, 19 db 4*2,3 m 
nagyságú parkoló, valamint egy 1 db 4*3,5 m nagyságú mozgáskorlátozottak 
részére fenntartott hely kialakítását javasoljuk, 4,5 méter szélességű hozzájáró 
út kiépítésével és szegélyátépítéssel, a tér belső oldalában található, ritkán 
használt járda megszüntetésével. (23. ábra). 
E változat előnye, hogy a merőleges parkolásból adódóan nem szükséges az 
utca végére megfordulási lehetőséget kialakítani, az autósok külön kitérő 
nélkül indulhatnak tovább. 

 

23. ábra 
A Téglagyár tér parkolóútjára javasolt I. változat szerinti parkolóhely kialakítás 

 A II. változat szerint a Téglagyár tér 3-5. számú épület felé eső oldalban szintén 
szűk parkolómozgást és hátrafelé beállási lehetőségeket feltételezve, az utca két 
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oldalában 9-9 db, összesen 18 db 5*2 m nagyságú párhuzamos parkolóhelyek 
(a megközelítésre alkalmas útpálya szélessége 3,5 m), valamint a lakóépület 
felőli oldalban egy 1 db 6,5*2,5 m nagyságú mozgáskorlátozottak részére 
fenntartott hely kialakítását javasoljuk. A tér felőli parkolóhelyek 
kialakításához pedig szegélyáthelyezés és a ritkán használt, tér felé eső járda 
megszüntetése szükséges (24. ábra).  

 

24. ábra 
A Téglagyár tér parkolóútjára javasolt II. változat szerinti parkolóhely kialakítás 

 a III. változat szerint a jelenlegi parkolóhelyek (22+10 és 1 db 
mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely) megtartását javasoljuk, 
abban az esetben, ha a lakosság az új alternatívák mindegyikét hangsúlyosan 
elutasítaná (25. ábra). Ebben az esetben nem alakítható összefüggő gyalogos-
zöldfelület a Vízisport utca felé tartó lépcső eléréséhez. 
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25. ábra 
A Téglagyár tér parkolóútjára javasolt III. változat szerinti, jelenlegi parkolóhely kialakítás 

Összességében az I. változat megvalósítását javasoljuk, mivel zsákutcákban a 
merőleges parkolási mód alkalmazása a megfordulás könnyebbsége miatt is 
előnyösebb. 

2.5.2.4. Serény utca 

Az utcában található forgalomvonzó létesítmények kiszolgálása és a parkolóhelyek 
rendezése érdekében három változatot dolgoztunk ki, mindhárom változatban a 
Fitness 2000 bejáratával szemben létesített merőleges parkolót szegélyátépítéssel az 
útpálya közelébe javasoljuk elhúzni, és az így felszabaduló területen a 
gyalogosbiztonság érdekeit szem előtt tartva, járda alakítható ki. A gyalogos HÉV- 
átjáró irányába javasoljuk a járda továbbvezetését (az üzlethelység előtt vezetve) a 
gyalogos áramlat elkülönítése érdekében, ezzel párhuzamosan a hulladékgyűjtő sziget 
áthelyezését is javasoljuk. Az iskola hátsó üzemi bejárata és a Helsinki út felé vezető 
gyalogos kijárat felé ugyanakkor egyik változatban sem javasoljuk a parkolóhelyek 
kialakítását, mert a területet a gyalogosbiztonságon túl a megfordulás biztosítása 
érdekében is célszerű szabadon hagyni. 

Szintén mindhárom változat az iskola üzemi bejáratánál biztosítja a járművek 
megfordulásának lehetőségét és az ábrákon zöld négyzettel jelölt utcabútorok 
kihelyezését is. A Fitness 2000 saját területén kialakított, az utcafrontra merőleges 
parkolót adottságként tekintettük, esetükben az útpadka könnyebb átjárhatósága 
érdekében javasoljuk annak lesüllyesztését: 

 Az I. változat szerint a jelenlegi parkolási rend megtartását javasoljuk (41 db 
parkolóhely), a fent említett módosításokkal, a zsákutca elején, az északi 
oldalban található 5 db, 5*2 m nagyságú, az úttesttel párhuzamos parkolóhely 
kiépítését szegélyátépítéssel javasoljuk kialakítani (26. ábra).  



  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  64 

 

26. ábra 
A Serény utcában javasolt I. változat szerinti, jelenlegi parkolóhely kialakítás módosítása 

 A II. változat szerint a fenti bekezdésben felsoroltakon túl (a megfordulási 
lehetőség biztosítása és a Fitness 2000 saját, utcafrontra nyíló parkolóinak 
adottságként kezelése), a zsákutca északi oldalában, a kerékpárútig 12 db és az 
iskola előtt pedig 11 db 4*2,3 m nagyságú újonnan létesített (az úttesthez húzott 
11 db parkolóval együtt), az úttestre merőleges parkolóhely kiépítését 
szegélyátépítéssel javasoljuk megoldani. 

Az úttest jobb oldalán a párhuzamos parkolóhelyek az utca teljes hosszában 
megszüntetésre kerülnek, a változatban az útpálya szélessége 4,5 m, összesen 
47 db parkolóhellyel számol (27. ábra),  
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27. ábra 
A Serény utcában javasolt II. változat szerinti parkolóhely kialakítás 

 A III. változat szerint a fenti bekezdésben felsoroltakon túl (a megfordulási 
lehetőség és a Fitness 2000 saját parkolói), az úttest bal oldalán a kerékpárútig 
8 db, az útpályával 45º-os szöget bezáró 4,5*2,3 m méretű parkolóállás 
kialakítását javasoljuk, szegélyátépítéssel és a járda 1,5 méterre szűkítésével, 
míg az iskola után végig a II. változatban ismertetett módon merőleges 
parkolóállások kerülnek kialakításra. 

Az útpálya jobb oldalában csak a kerékpárútig maradna meg 7 db párhuzamos 
parkolóállás, kivéve a Fitness 2000 saját területén kialakított parkolóhelyeit, a 
változat összesen kialakított 50 db parkolóhellyel számol (28. ábra). 



  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  66 

 

28. ábra 
A Serény utcában javasolt III. változat szerinti parkolóhely kialakítás 

A Serény utcában az iskola előtti szakaszon 2019. évben ültetett fák áthelyezését 
javasoljuk az iskola kerítése előtti zöldfelületre.  

Összességében a II. változat megvalósítását javasoljuk, mivel zsákutcákban a 
merőleges parkolási mód alkalmazása a megfordulás könnyebbsége miatt is 
előnyösebb. 

2.5.2.5. Közműhelytelep utca 

Az utcában északról délre haladva a következő parkoló kialakítási módokat 
javasoljuk: 

 A Serény utcától északra javasolt lakó-pihenő övezetben szegélyátépítéssel és 
burkolatépítéssel és a járművek megfordulásának lehetőségét biztosító szabad 
hely kialakításával az alább felsorolt módokon javasoljuk parkolóhelyek 
kijelölését: 

- az utca elején, mindkét oldalon szegélyátépítéssel megvalósított, a két 
lakóépület bejáratát szabadon hagyva a Közműhelytelep utca 2. szám 
előtt 4 db párhuzamos és 7 db, az útra merőleges (4,5*2,3 m méretű), míg 
a Közműhelytelep utca 5. szám előtti oldalban 7 db 5*2 m nagyságú 
parkoló kialakítását javasoljuk, 

- az utca végében 7 db 4,5*2,3 m nagyságú parkolót javasolunk kiépíteni, 
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- a kollégium és az óvoda közötti részen pedig összesen 16 db parkoló 
kialakítását javasoljuk, a kollégium oldalában 10 db 4,5*2,3 m méretű, az 
úttestre merőleges, míg az óvoda oldalában 6 db 5*2 m nagyságú, az úttal 
párhuzamos kialakítással létrehozott helyen, 

- a Közműhelytelep utca 2. hátsó parkolójánál 4 db, a hozzájáró útra 
merőleges 4,5*2,3 m és 3 db 5*2 m nagyságú, az úttal parkoló kialakítását 
és egy 3 méter széles hozzájáró, murvával burkolt út létesítését is 
javasoljuk, mely a Téglagyár tér 3-5. számú épület hátsó, zárt 
parkolójának megközelítését is megkönnyíti. 

A parkolási rend kialakítására vonatkozó javaslatunk eredményeképpen a 
területen összesen 48 db parkolóállás létesül (29. ábra). 

 

29. ábra 
Parkolóhely kialakítási javaslatok a Közműhelytelep utca északi, Serény utcától északra eső 

javasolt lakó-pihenő övezeti részén 

 A Serény utca és a Zamárdi utca között az úttest javasolt menetirány szerinti 
(Serény utca felől a Zamárdi utca felé egyirányú) jobb oldalán a jelenleg is 
érvényes parkolási rendet javasoljuk megtartani, melyre azért van szükség, 
mivel az út javasolt menetirány szerinti bal oldalán található telkek 
megközelítését szolgáló kapubejárók gyakorisága miatt azon az oldalon csak 
minimális mennyiségű parkolóhelyet lehetne kialakítani. Az úttól nyugatra eső 
belső terület kijárata által kettéválasztott blokkokban 2 és 15 db jármű 
várakozását biztosító, 5*2 m nagyságú parkolóállások felfestését javasoljuk. 

 A Téglagyár tér 8. szám mögötti, jelenleg szűk parkolóban rendezett 
körülmények között, 3 db merőleges kialakítású parkolót javaslunk létesíteni, 
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apróbb szegélyáthelyezéssel. Az épülethez közel áruszállító járművek részére 
szükséges a szaggatott vonallal határolt területen parkolóhelyet fenntartani. 

 A Közműhelytelep utca 13. és 15. közötti rövid utca parkolóit jellemzően csak 
az itt lakók és az ide érkezők használják. Szegélyépítéssel javasoljuk az 
útszakasz aszfaltozását és az északi oldal elején 3 db 5*2 méter nagyságú 
parkolóállások kialakítását (30. ábra). 

 

30. ábra 
Parkolóhely kialakítási javaslatok a Közműhelytelep utca Serény utca és Zamárdi utca 

közötti szakaszán és a Téglagyár tér 8. szám mögötti területen 

 A Zodony utca és a Zamárdi utca közötti szakaszon az úttest jelenlegi 
menetirány szerinti bal oldalán a jelenleg is érvényes parkolási rendet 
javasoljuk megtartani. Az 5,9 méter széles úttesten 16 db jármű várakozását 



  

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  69 

biztosító (5*2 m nagyságú parkolóállásokkal számolva és 1 db 6,5*2,5 m 
nagyságú, mozgáskorlátozottak részére fenntartott hely felfestését javasoljuk, 
annak jelenlegi helyén (31. ábra).  

 

31. ábra 
Parkolóhely kialakítási javaslatok a Közműhelytelep utca Zamárdi utca és Zodony utca 

közötti szakaszán 

2.5.2.6. Téglaégető utca 

Az utca teljes hosszában az 6 méter széles úttest jelenlegi menetirány szerinti (Zodony 
utca felé nézve) bal oldalán a jelenleg is érvényes parkolási rendet javasoljuk 
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megtartani egy úttesten szaggatott vonallal elkerített parkolósávban kijelölt helyen. A 
várakozóutcákban alkalmazható 5*2 m nagyságú parkolóállásokkal számolva az alsó 
Vízisport utca és a Teremszeg utca között 11 db, onnan a Téglagyártó útig 9 db, a 
Közműhelytelep utcáig, két szegmensben 10 db és 11 db, összesen 41 db 
személygépkocsi részére kialakított parkolóhelyek felfestését javasoljuk. 

A fenti javaslatunkat kiegészítendően szegélyépítéssel, az utca Vízisport utca felőli 
végében a rézsűoldallal párhuzamosan 3 db (a zsákutca fordulóhely biztosítása 
érdekében felfesteni nem szükséges), a Teremszeg utcával és a Téglaégető utca 7. 
számmal szembeni oldalon 2-2 db 2*5 m nagyságú parkolóállás kialakítását javasoljuk 
(32. ábra).  

 

32. ábra 
Parkolóhely kialakítási javaslatok a Téglaégető utcában 

2.5.2.1. Téglagyártó út 

Az úttest javasolt menetirány szerinti bal oldalán a jelenleg is érvényes parkolási 
rendet javasoljuk megtartani. Az úttól nyugatra eső belső terület kijárata által 
kettéválasztott blokkokban 7 és 12 db jármű várakozását biztosító és 5*2 m nagyságú 
felfestését javasoljuk.  

Az úttest jelenlegi szélessége 6,5 méter és mivel az út mindkét oldalán fák sorakoznak, 
ezért nem javasoljuk az útpálya szélesítését további parkolóhelyek kialakítása céljából. 
A Zamárdi utca kereszteződéséhez közel egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott 
parkolóhely kerül kialakításra, a Zamárdi utcában felszámolt parkoló helyett (Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.). 

A Teremszeg utca – Téglaégető utca – Téglagyártó utca – Zamárdi utca által határolt 
belső terület parkolóinak megközelítése rendezése érdekében egy hozzájáró út 
kialakítását javasoljuk a Teremszeg utca és a Téglaégető út között. 
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33. ábra 
A Téglagyártó úton és az attól nyugatra eső belső területre javasolt új parkolási rend 

A javaslatunk kidolgozásának alapvető iránya az volt, hogy a területen jelenleg 
rendezetlen parkolási helyzetet (a lakóépület udvarán, bizonyos esetekben 
önkényesen elfoglalt közterületen és murvával leszórt, zsúfolt területen állnak a 
járművek) szabályozzuk, mely folyamat során figyelembe vettük a jelenlegi parkolási 
szokásjellemzőket is.  
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A Teremszeg utca felőli bejárattól jobbra a fák között szegélyépítéssel, az úttesttel 45º-
os szöget bezáró 5 db és egy merőleges (4,5*2,3 m méretű) parkolóhely kialakítását, a 
Téglagyártó út 6. szám mögötti részen, az épülethez közel javasoljuk. A Téglagyártó 
út 4. szám mögötti területen 5 méter széles hozzájáró út létesítésével biztosítható a két 
blokkban, szegélyépítéssel kialakított 10+3 db parkolóhely (4,5*2,3 m méretű) 
megközelítése. A belső parkoló kijáratát pedig a Téglagyártó út irányába javasoljuk 
kijelölni. A területen, az általunk javasolt beavatkozások megvalósításával 
mindösszesen 19 + 1 db parkolóhely alakítható ki. 

2.5.2.2. Teremszeg utca 

Az úttest jelenlegi menetirány szerinti bal oldalán a jelenleg is érvényes parkolási 
rendet javasoljuk megtartani. Az úttól keletre eső belső terület bejárata által 
kettéválasztott blokkokban 13 és 3 db jármű várakozását biztosító, 5*2 m nagyságú 
parkolóállások felfestését javasoljuk. 

A Vízisport utca 15. szám előtti belső terület parkolóinak rendezése érdekében, 
elsősorban takarékos megoldásként a parkolóhelyek felfestését javasoljuk. A 
javaslatunk alapvető iránya az volt, hogy a területen jelenleg nagyon szűkösen parkoló 
járművek szabályozott körülmények között tudjanak parkolni (figyelembe véve a 
jelenlegi parkolási szokásjellemzőket). Az úttestre merőleges kialakítással és 
szegélyépítésekkel 10 db és 9 db 4,5*2,3 m méretű + 1 db 4,5*3,5 m nagyságú 
mozgáskorlátozottak részére fenntartott hely létesítését javasoljuk (34. ábra). A 
jelenlegi betonburkolat teljes körű kiváltása esetén pedig egy 5 méter széles, 
aszfaltozott hozzájáró út létesítését és szegélykiépítést javasoljuk. 
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34. ábra 
A Teremszeg utcára és az attól nyugatra eső belső területre javasolt új parkolási rend 

2.5.2.3. Tergenye utca 

A lakó-pihenő övezet kialakítására tett javaslatunkat kiegészítve javasoljuk 5 méter 
szélességben újraburkolt és szegéllyel ellátott útpálya építését (ennek fő oka, hogy a 
kétirányú forgalom biztosítható legyen a javasolt kétoldali parkolási rend kiépítésével 
együtt). A két családi háztól északra és délre, két blokkban javasoljuk parkolók 
kialakítását az utca mindkét oldalán, az úttal párhuzamosan, szegéllyel határolt 
parkolóállásokban összesen 23 db személygépkocsi részére. A Zamárdi utca 12. szám 
felőli oldalban 8 db, a Zamárdi utca 14. szám felől 7 db, a Téglaégető utca 11. és 13. 
számokhoz közelebb eső szakaszon 4-4 db 5*2 m méretű parkolóhely kijelölését 
javasoljuk (lakó-pihenő övezetben kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken szabad 
várakozni) (35. ábra). 
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35. ábra 
A Tergenye utca lakó-pihenő övezetnek javasolt területén kialakított új parkolási rend 
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2.5.2.4. Zodony utca 

A Zodony utca parkolási lehetőségeinek bővítéséről az előző fejezetben leírt 
javaslataink figyelembe vételével, szükség esetén és igény szerinti ütemezés szerint 
javasoljuk (azok fontosabb funkcióját megjelölve) a felsorolt parkolók kialakítását, az 
út mellé javasolt parkolóállások méretei az ÚME mellékutakra érvényes előírásainak 
megfelelően egységesen 5*2,3 m, míg a mozgáskorlátozottak részére kialakított, 5*3,5 
m nagyságúak: 

 Az úttest északi oldalában, a teniszpálya bejáratának két oldalán, 3 db az 
úttesttel párhuzamos és két blokkban pedig 8 és 7 db, az úttestre merőleges 
összesen 18 db (a tervezett autóbuszmegálló esetleges áthelyezésével 
felszabaduló helyen 7 db merőleges parkolóval pedig 25 db) parkolóhely 
kialakítását javasoljuk (36. ábra).  

Ezen parkolóhelyeket elsősorban a vasútállomásra, a kutyafuttatóba, a 
teniszpályára, a játszótérre vagy a környező lakóépületekhez érkezők tudnának 
igénybe venni (ez a parkoló kiválthatná a jelenlegi zöldterületen rendezvények 

idején tapasztalható szabálytalan parkolást is). 

 

36. ábra 
A Zodony utca északi részére javasolt új parkolási rend (a megálló áthelyezés esetén) 

 Az úttest Pesterzsébet vasútállomás felé eső oldalában: 

- az I. ütemben két blokkban, az útra merőlegesen 6+8 db + 2 db 
mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolót javasolunk kiépíteni, 
melyeket elsősorban a vasútállomásra és a jégcsarnokba érkezők 
tudnának igénybe venni, 

- az II. ütemben 22 db (ha a javasolt megálló áthelyezése megtörténik, 
akkor csak 16 db), az útra merőlegesen kialakított parkolót javasolunk 
kiépíteni, melyeket elsősorban a vasútállomásra, az ESMTK pályához és 
a jégcsarnokba érkezők tudnának igénybe venni, 

- a III. ütemben, szintén az úttest Pesterzsébet vasútállomás felé eső 
oldalában 16 + 1 db mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolót 
javasolunk szükség esetén kiépíteni, mely parkolókat jellemzően a 
jégcsarnokba és az ESMTK pályájához érkezők tudnának igénybe venni 
(37. ábra). 
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37. ábra 
A Zodony utca középső részére javasolt új parkolási rend (a megálló áthelyezés esetén) 

Fontosnak tartjuk itt megemlíteni, hogy a teniszpálya előtti területen és a Zodony utca 
északi oldalában található zöldterületen bizonyos időszakokban tapasztalt 
szabálytalan parkolások megszüntetése érdekében oszlopokat javasolunk kihelyezni, 
melyek megakadályozzák a zöldfelület, parkolás célú használatát. A korlátozással 
párhuzamosan ugyanakkor új parkolóhelyek kialakítását és egymással összhangban 
lévő intézkedéseket javasolunk. 

A jégcsarnok üzemeltetőjét ugyanakkor ösztönözni kell, hogy a nagyrendezvények 
idején, saját területén vagy a környék zárt parkolóiban (ESMTK labdarúgó szakosztály 
utánpótlás részlegének parkolója) is biztosítsa az ide autóval érkező látogatói számára 
a parkolóhelyeket. 
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2.5.2.5. Alsó Vízisport utca 

Az alsó Vízisport utcában a közelmúltban megvalósított parkoló átalakítás és bővítés 
eredményeképpen öt blokkban, északról haladva a Téglagyár téri lépcsőig 18 db, a 
Zamárdi utcai lépcsőig 26 db, a Téglaégető utcai lépcsőig 10 db, a Mediterrán sétáló 
utcájához vezető lépcsőig 8 db, míg onnan délre pedig 20 db, mindösszesen 82 db 
parkolóállás lett kiépítve (38. ábra). 

 

38. ábra 
Az alsó Vízisport utcában nemrég kialakított új parkolási rend parkolói 

Az alsó Vízisport utca parkolási lehetőségeinek bővítéséről szintén az előző fejezetben 
leírt javaslataink figyelembe vételével, szükség esetén és igény szerinti ütemezés 
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alapján javasoljuk (azok fontosabb funkcióját megjelölve) a Vízisport utca 25-29. szám 
előtt a felsorolt parkolók kialakítását. Az út mellé javasolt parkolóállások méretei az 
ÚME mellékutakra érvényes előírásainak megfelelően egységesen 5*2,3 m, míg a 
mozgáskorlátozottak részére kialakított, 5*3,5 m nagyságúak: 

 az I. ütemben az úttest Mediterrán lakópark házai felé eső oldalában, több 
blokkban, az úttesttel párhuzamosan 4+5+10+2 db és a Közműhelytelep utca 
csatlakozásához közel pedig 4+3 db várakozóhely és  1 db mozgáskorlátozottak 
részére kialakított (összesen 29 + 1 db) parkolót javasolunk kiépíteni, melyeket 
elsősorban a vízitelepekre, az RSD partjára érkezők tudnának igénybe venni, 

 a II. ütemben szükség esetén az I. ütem bővítéseképpen az alábbi ábrán 
bemutatott módon 53 db, többségében az úttestre merőleges parkolót 
javasolunk kiépíteni, melyeket elsősorban a vízitelepekre és a part menti sávban 
tervezett sétányhoz érkezők tudnának majd igénybe venni (39. ábra). 

 

39. ábra 
Az alsó Vízisport utca 25-29. szám előtti szakaszára javasolt új parkolási rend parkolói (I. és 

II. ütem) 

Fontos megjegyezni a Vízisport utcában található evezős telepek jövőbeni 
megközelítésével kapcsolatban, hogy Pesterzsébet Önkormányzatának 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 74/2020. (II. 11.) KVB. határozatában 
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javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen egyeztetést a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Egyesülettel 
(1237 Budapest, Vízisport u. 24) arról, hogy az adott ingatlan területén hol és milyen 
módon lehetséges parkolókat kialakítani. 

2.5.2.6. Csepeli átjáró 

A gyógyfürdő és strand parkolási lehetőségeinek bővítéséről az előző fejezetben leírt 
javaslataink figyelembe vételével, szükség esetén és igény szerinti ütemezés szerint a 
Csepeli átjáró környékére az egyéni igény szerinti parkolás szabályozott mederbe 
terelése érdekében javasoljuk a felsorolt parkolók kialakítását: 

 A Csepeli átjáró 6-10. szám előtt, a házak közvetlen közelében a parkolást a 
jelenlegi formájában javasoljuk megszüntetni (helyette a híd alatt kijelölt helyen 
javasoljuk a parkolást), helyette zöldfelületet kialakítani és azokat pollerekkel 
elkeríteni (hasonló típusút, mint amit a Csepel felől levezető rámpa esetében 
helyeztek ki). 

 A Csepeli átjáró felüljárója alá javasolt parkolóban (a tartóoszlopok helyét és a 
megközelíthetőséget figyelembe véve) két blokkban 4,5*2,3 m nagyságú 
parkolóhelyek és É-D-i irányban egyirányú hozzájáró utak (vastag piros 
vonallal jelölve) kiépítését javasoljuk. 

A közúthálózati bekötések kialakításával létrehozott parkolóban 18 és 29 db 
várakozóhely valósítható meg, ugyanakkor a felüljáró alatti terület lejtési szöge, 
és az északi oldal felőli megközelítéskor jelentkező szintkülönbség miatt a 
biztonságos megközelítés érdekében, a műszaki tervezés fázisában, a végleges 
kialakítás pontosítása érdekében, további vizsgálatot javaslunk a parkoló 
végleges kiépítéséhez, a felüljáró alatti megálló és terület biztonságos gyalogos 
megközelítése érdekében az ábrán vékony piros vonallal jelzett új járdák 
kiépítését is javasoljuk, 

 A Csepel felé vezető az egyirányú szervizút mellett, a híd felőli oldalhoz közel 
szegélyátépítéssel összesen 31 db parkoló (6*2,5 m) alakítható ki (40. ábra). 

 

40. ábra 
A Csepeli átjáró felüljárójának környékére javasolt új parkolási rend parkolói 

 

 Az RSD partján és a Gubacsi híd alatt, a jobb oldali nyílásban és az attól északra 
fekvő szabad területen egyirányú hozzájáró út kiépítésével további 37 db (32 db 
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merőlegesen kiépített 4,5*2,3 m nagyságú és 5 db párhuzamos állású, 5*2 m 
széles) +1 db mozgáskorlátozott parkolóhely (5*3,5 m) hozható létre (41. ábra). 

A XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő területre 
kiépíthető parkoló felületének burkolására alacsony beruházási költségű, 
murva burkolat leterítését javasoljuk.  

A parkolót a nyári időszakban a strandra és a hamarosan megépülő Duna parti 
sétányhoz érkezők parkolási igényeinek kiszolgálása érdekében javasoljuk 
kiépíteni, mely a Gubacsi vasúti híd várható építésének megkezdéséig 
használható lenne (az építés idején várhatóan ez felvonulási terület lesz).  

A Vízisport utca irányából ide vezető útszakasz burkolatának (jelenleg régi kockakő 
burkolatú) felújítását mindenképpen javasoljuk megvalósítani (az Eurovelo 6 
kerékpárút is ezen az úton haladva éri el az RSD felöl a Vízisport utcát). 

 

41. ábra 
A Gubacsi híd alatti részre javasolt új parkolási rend 

Ezen javasolt parkolók többsége alacsony beruházási költséggel (a közúthálózatba 
szabályos bekötéssel) költséghatékonyan és gyorsan kiépíthetők (bizonyos esetekben 
murvás burkolattal is elláthatók), melyek rövid- és középtávon megoldást jelenthetnek 
a terület időszakos parkolási problémáira.  
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A Gubacsi híd és a Csepeli átjáró felüljárójának várható átépítésének tervezésekor, a 
későbbiekben rendelkezésre álló kihasználtság adatok és parkolási igények alapján a 
végleges parkolók kialakítását és helyét is lehetőség lesz kijelölni. Javasoljuk az 
ábrákon sárgával megjelölt parkolóhelyek szabvány szerinti, egyenkénti 
burkolatfelfestését megvalósítani.  
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2.6. A CSEPELI ÁTJÁRÓ ÉS A HELSINKI ÚT CSOMÓPONTJÁNAK 
SZIMULÁCIÓJA 

 

 
 
 
 


