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fotó

1. A VIZSGÁLATI TERÜLET JELEN KÖZLEKEDÉSI
HELYZETÉNEK FELTÁRÁSA ÉS ISMERTETÉSE
A Tátra tér és környékének közlekedési szokásjellemzőinek vizsgálatát tartalmazó
tanulmány 1. részteljesítéseként 2020. decemberében készült a terület helyzetfeltáró és
kiértékelő munkarésze.
A feladat részeként megvizsgáltuk a lakótelep, piac és a kertes házas övezet
elhelyezkedését és térségi kapcsolatait, bemutattuk és különböző szempontok szerint
megvizsgáltuk belső közlekedési hálózatát, kitértünk a közforgalmú közlekedés
kapcsolataira, a közúthálózat, kerékpáros és a gyalogos infrastruktúra helyzetére, a
parkolási lehetőségek jelenlegi állapotára is. Ismertettük a forgalomvonzó
létesítményeket, megközelíthetőségük problémáit. A helyzetfeltárás részeként
felméréseket végeztünk a közúti forgalom, valamint a közösségi közlekedés
volumenének megismerése céljából, valamint a helyi lakosok, a piac vásárlóinak és
eladóinak véleményét is kérdőívek segítségével tártuk fel és értékeltük ki.
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2. KÖZLEKEDÉSFEJLESTÉSI JAVASLATOK
A Tátra tér és környékére készített közlekedésfejlesztési javaslatainkat
megvalósíthatóság időtávja alapján két nagyobb szegmensre bontottuk:

a



az ütemezés első fázisában a terület élhetőségét, átjárhatóságát és biztonságos
közlekedését elősegítő, intézkedésekre teszünk javaslatot, melyek viszonylag
alacsonyabb költségráfordítással, rövid időtávon belül megvalósíthatók és
bevezethetők
(pl.
parkolóhelyek
újragondolása,
forgalomcsillapító
intézkedések bevezetése, forgalmi rend módosítás, közforgalmú közlekedés
terén a vizsgálati terület elérhetőségének javítása stb.),



a második fázisban a rövid távú koncepció alapjaira épülő hosszútávú, jelentős
forrásigénnyel rendelkező beavatkozásokra (piac alatti parkolóház, irodaház
vagy lakóépület melygarázs kiépítésével) teszünk javaslatokat, melyek
várhatóan csak jelentős mértékű magántőke bevonásával valósulhatnak meg.

A fejlesztési javaslataink első fázisát bemutató munkarész négy alfejezetből áll:


A 2.1. fejezetben a területet érintő meglévő terveket, folyamatban lévő
fejlesztéseket és beruházásokat mutatjuk be.



A 2.2. fejezet a közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat
tartalmazza.



A 2.3. fejezet a piac, a lakótelep és a kertvárosi övezet belső közúthálózatának
rendezésére, fejlesztésére, külső kapcsolatainak javítására mutat be
elképzeléseket (forgalmi rend átalakítás és csillapítás, forgalombiztonság
növelése, út- és járdafelújítások ütemezése).



A 2.4. fejezetben kiemelten foglalkozunk a vizsgálati terület parkolási
lehetőségeinek felülvizsgálatával (parkolóhelyek átrendezése, parkolóhelyek
bővítése és szétválasztása az igénybe vevők szerint).

A rövidtávú fejlesztési javaslatainkra épülő távlati fejlesztési javaslatainkat bemutató
munkarész két alfejezetből épül fel:
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A 2.5. fejezetben a vásárcsarnok és a piac épület vizsgálatának részleteit és a
jövőbeni fejlesztések lehetséges irányait.
A 2.6. fejezetben pedig a jelenleg üresen álló, volt iskolaépület vizsgálatának
részleteit és a jövőbeni használhatóságának lehetséges irányait ismertetjük.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

A FEJLESZTÉSI KÖRNYEZET
TERVEK BEMUTATÁSA

DEFINIÁLÁSA,

MEGLÉVŐ

A következő fejezetben áttekintjük a fővárosi és kerületi szintű dokumentumokat és
településrendezési eszközöket, melyek a vizsgált terület közép- és hosszútávú
fejlesztési irányait határozzák meg.
Ezen felül a rendelkezésre álló információk alapján ismertetjük és mutatjuk be azon
konkrét fejlesztési terveket és tanulmányokat, melyek a vizsgált terület jövőbeni
közlekedésére közvetlenül és közvetve is nagy befolyással lehetnek. A tervek önálló
fejlesztési javaslatokat dolgoznak ki az adott szakterületre vonatkozóan, ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy ezek a projekttervek bizonyos esetekben már egymásra is
épülnek.
A fejezet további részében röviden ismertetjük a Tátra tér és környékére vonatkozó
fejlesztéseket, míg a részletesebb ismertetéseket az 1. melléklet tartalmazza.
Fontos megjegyezni továbbá, hogy a bemutatott konkrét fejlesztési tervekben
ismertetett beavatkozások bizalmasan kezelendő információk, kizárólag a jelen
projekthez engedélyezett az ismertetésük, ezért bármilyen egyéb módon történő
felhasználásuk kizárólag az adott fejlesztési tervben illetékes Megbízó és
Vállalkozó jóváhagyásával történhet!

Budapest
eszközök

fővárosi

szintű

dokumentumok

és

településrendezési

Budapest Főváros Önkormányzata kész tervekkel rendelkezik a város hosszú- és rövid
távú fejlesztésére egyaránt. Valamennyi, törvényi kötelezettségen alapuló terület- és
városfejlesztési stratégia, illetve városrendezési terv megújítása és elfogadása mellett
kidolgozta a Főváros egyedi adottságaira és kihívásaira választ adó kiemelt fejlesztési
programokat.
A városfejlesztés ugyanakkor összetett feladat, amelyben az önkormányzatok mellett
számos szereplő vesz részt. Ennek megfelelően a fejlesztési dokumentumokban
megfogalmazott célok részben túlmutatnak a fővárosi önkormányzat kötelezően
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ellátandó feladatkörén, jelzik a Főváros által támogatandó folyamatokat és fejlesztési
irányokat, illetve ösztönzik és támogatják az érintett szereplőket a célok
megvalósításában1.
BUDAPEST 2030 - Hosszútávú Városfejlesztési koncepció
Ezen városfejlesztési koncepció hosszú távú, 15-20 évre szóló várospolitikai
dokumentum, amely a főváros adottságaira alapozva meghatározza Budapest
fejlesztési elveit, ezzel megalapozza azokat a közép- és rövidtávú fejlesztési
programokat, amelyek hozzájárulnak a cél eléréséhez. A dokumentum 2013-2014-ben
készült.
A koncepció három
esélyegyenlőség.

alapértéket

határoz

meg:

élhetőség,

fenntarthatóság,

A koncepció a földrajzi adottságok és a történeti kialakulás alapján az eltérő adottságú,
funkciójú és terheltségű zónákat határoz meg. A vizsgált terület a lehatárolás alapján
az ÁTMENETI ZÓNA déli határán (határvonal a Nagysándor József utca)
helyezkedik el, tőle délre már az elővárosi zóna található (1. ábra).
Az átmeneti zóna a város legheterogénebb térsége. Meghatározó – az elmúlt két
évtized ipari területeinek szükségszerű átalakítását követően is –, szinte egybefüggő
gazdasági térség uralja a délkeleti részen, míg északon már csak diszperz formában
jelenik meg, a struktúra itt jobban átjárható, és egyes sávokban lakóterületi dominancia
is jelen van (pl. Tátra tér környéke). Jelentős a használaton kívüli területek aránya a
zónában, elsősorban a korábbi iparterületek barnamezős térségeiben.

1. ábra
Budapesti zónák – BUDAPEST 2030

1
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BUDAPEST 2020 - Integrált Településfejlesztési Stratégia
A 2015-ben készült ITS feladata, hogy a városfejlesztési koncepció célkitűzéseivel
összhangban meghatározza a Főváros számára a városfejlesztés középtávú feladatait,
és ennek keretében a megvalósítást biztosító kulcsprojekteket és integrált akcióterületi
beavatkozásokat.
Az Európai Unió egységes fejlesztési stratégiájának, az Európa 2020-nak a
végrehajtásában kiemelt szerepet kap az európai városok fejlesztése. A stratégia
Európa intelligens, fenntartható és befogadó növekedésének céljaira összpontosít. Az
ITS feladata, hogy meghatározza Budapest Főváros Önkormányzata számára a város
fejlesztésének középtávú feladatait, programját.
A dokumentum által megfogalmazott tematikus és fejlesztési célokat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Budapest Főváros Településszerkezeti Terv - Településrendezési eszközök
A szerkezeti tervlap, területfelhasználás alapján a Tátra téri lakótelepet alapvetően
kisvárosias, telepszerű lakóterületnek, a Tátra téri parkot közkertnek, közparknak
részt intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű területnek, a kertvárosi utcák
területét kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületnek, míg a Kossuth
Lajos utca és a Tárta tér további területeit kiemelt jelentőségű helyi központ területként
minősíti (1. sz. melléklet – 41. ábra).
A közlekedési infrastruktúra tervlap a területre vonatkozóan nem tartalmaz fejlesztést,
a Nagysándor József utca településszerkezeti jelentőségű gyűjtőútként jelöli meg (42.
ábra).
Az épített környezet tervlap sárga négyzettel jelöli a fővárosi helyi védettségű
építményét a Tátra téri Vásárcsarnokot (1. sz. melléklet – 43. ábra).
A zöldfelület-, táj- és természetvédelem tervlap a Nagysándor József utca mentén
településvédelmi jelentőségű meglévő, míg a Jókai Mór utca mentén pedig tervezett
fasort jelöl (1. sz. melléklet – 5. ábra).
Budapesti Mobilitási Terv (előzménye a Balázs Mór Terv)
A Balázs Mór Terv Budapest 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó
közlekedésfejlesztési stratégiája, amely már a fenntartható városimobilitás-tervezés
szellemében készült el, melyet hosszas vizsgálódás és társadalmi egyeztetést követően
fogadta el a Fővárosi Közgyűlés 2019 májusában.
Az átfogó cél szerint a fővárosi közlekedésnek javítania kell Budapest és térsége
versenyképességét, és hozzá kell járulnia a fenntartható, élhető, vonzó és egészséges
városi környezet kialakításához. Az ezt szolgáló stratégiai célok (élhető városi
környezet, biztonságos, kiszámítható és dinamikus közlekedés, kooperatív térségi
kapcsolatok) eléréséhez az operatív célok négy beavatkozási területen jelennek meg:
infrastruktúra, járművek, szolgáltatások és intézményrendszer, azaz több kapcsolat,
vonzó járművek, jobb szolgáltatások, valamint hatékony intézményrendszer.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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A Balázs Mór Tervre építve dolgozták ki Budapest mobilitási tervét, amelyben célként
fogalmazódik meg az élhető városi környezet, a biztonságos, kiszámítható és integrált
közlekedés, valamint a kooperatív térségi kapcsolatok megteremtése, fenntartása.
Prioritásként jelennek meg a javuló kapcsolatok, vonzó járművek, jobb szolgáltatások
és a hatékony intézményrendszer működése, ezért a beavatkozási területek közé
tartozik az integrált hálózatfejlesztés (közvetlen kapcsolatot adó közösségi
közlekedési vonalak, meglévő pályakapcsolatok korszerűsítése, az elvágott
városrészek között Duna-hidak építése stb.).
A vizsgált területet közvetlenül vagy közvetve érintő, a BMT által felsorolt
projekteket az 1. sz. mellékletben ismertetjük.

Budapest XX. kerületének településrendezési eszközei
Pesterzsébet településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési
stratégiája – Integrált Városfejlesztési Stratégia [IVS]
A 2015-ben készült településfejlesztési koncepció az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerint a település
környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített,
a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra – azaz 10 évet meghaladó
időre szóló – meghatározó dokumentum.
Rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében
a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével:


meghatározza a település jövőképét,



javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra
átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és
ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.



A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat
döntéseiben érvényesíti.

A településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) a területfejlesztési tervekkel
összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások
figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, az Étv. végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint készült.
A TFK-ban foglaltak megvalósítása érdekében a kerületi önkormányzatnak integrált
településfejlesztési stratégiát (továbbiakban: ITS) kell készíteni.
Az ITS meghatározza a kerület településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a
különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek
(üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait,
meghatározza a stratégiai fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a
megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.
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A fejlesztési célok értelmezése fejezetben Erzsébetfalva városrészre vonatkozóan a
következő jellemzőket ismerteti:


Erzsébetfalva intézményi
köszönhetően – kiváló.



A nagy utasforgalmi kapacitást biztosító kötöttpályás közösségi közlekedési
hálózatok elérik a kerületrészt, azonban a sűrűn beépített területeket nem tárják
fel kellő mértékben.



Mivel ez a legnagyobb területű és legnépesebb kerületrész, ezért fejlesztési
kihívásai összetettek.



A közterületek állapota nem kielégítő, a parkok, játszóterek felszereltsége
hiányos. A parkolás problémákba ütközik, nagy tranzitforgalom terheli, amely
a lakóterületeket is érinti.



A szegregációval veszélyeztetett területek koncentráltan jelennek meg a
kerületrészben, és jelen vannak a lakótelepeket érintő szociális problémák.



A kertvárosias területeken hiányoznak a közös használatú zöldterületek.



A kerületközpont fejlődését jelentősen előmozdíthatja a kötöttpályás
közlekedési hálózatba való bekapcsolása, ezért ezt támogatni kell.



A központ fejlesztéseit folytatni és befejezni szükséges, meg kell újítani a
kereskedelem és szolgáltatás színtereit, szükség van a piac használhatóbbá
tételére, felújítására.



A gyalogos- és kerékpáros forgalom előnyben részesítésével fejleszteni kell a
közterületeket, a parkolási igény és a férőhely-kínálat egyensúlyát meg kell
teremteni.



A társadalmi-fizikai leromlással fenyegetett területek helyzetének javítására
kell törekedni komplex programokkal. Bekell avatkozni a társadalmi, szociális
leszakadás mérséklése érdekében.



Közbiztonságot erősítő lépésekre van szükség. A lakótelepeken támogatni kell
az energiahatékonysági beruházások megvalósítását és szükség van az
intézmények energetikai korszerűsítést szem előtt tartó megújítására is.



A kertvárosias, kisvárosias területek ellátottságának, a kompakt város
kialakításának érdekében erősíteni kell a Határ út menti területek gazdasági és
szolgáltató szerepét a lakóterületeket nem zavaró, a településképbe illeszkedő
megoldásokkal.



Új közösségi zöldfelületek kialakítására a beállt lakóterületeken csekély a
lehetőség, de a meglévő zöldfelületek minősége a fenntartás színvonalának
emelésével javítható. A meglévő zöldterületeket a mai elvárásoknak megfelelő,
differenciált funkciókínálatnak megfelelően kell megújítani, különösen a
lakótelepek környezetében.



A kert- és kisvárosias lakóterületek zöldfelületi intenzitásának növelése hosszú
távon, elsősorban szabályozási eszközökkel javítható.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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A városrészek bemutatásánál Erzsébetfalva városrészre vonatkozóan a következő
megállapítások és értékelések találhatóak:


A legnépesebb, legnagyobb területű kerületrész, csökkenő népességszám
jellemzi, magas az aktív korúak aránya, de a korszerkezetben 2001 és 2011
között az elöregedés folyamata felerősödött. A kerületi átlagnál kisebb az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya és általában a kerületi átlaggal
megegyező vagy ahhoz közeli társadalmi és lakásállományra vonatkozó
mutató, míg 2001 és 2011 között javuló képzettségi mutatók jellemezték.



Erősségek és a pozitívumok közé tartozik a terület központi elhelyezkedés és
ebből adódó kiváló intézményi ellátottság, jó közösségi közlekedési
kapcsolatok, a gyalogos tengelyek és a térfigyelő rendszer kiépítettségének
szintje.



Negatívumok közé sorolható a szegregációval veszélyeztetett területek
koncentrált megjelenése (nem a lakótelepi szövetben), a szegregálódó
közoktatási intézmények. Probléma a közterületek állapota, parkok, játszóterek
felszereltsége területén hiányosságok, a parkolási problémák (kerületközpont),
a településképi, arculati problémák és a nagy tranzitforgalom, mely a
„kerülőutak” révén a lakóterületeket is érinti: zaj és környezetszennyezés).



Lehetőségek között az intézmény felújításokra és szociális városrehabilitációra
elérhető források említhetők.



Veszélyek között az általános elszegényedés és fogyasztási szokások
megváltozása – városközpont kiskereskedelmi és szolgáltató szektora számára
kisebb vásárlőerő, valamint a közterületi rehabilitációra uniós forrás csak
korlátozottan lesz elérhető.



Az utóbbi időben történt fontosabb változások a lakásárak csökkenése
(migráció egyik mozgatórugója), két szakiskola megszűnése, a közoktatási
intézményekben szegregáció erősödése, Határ út menti területek
funkcióváltása.



Megvalósított fejlesztések között a Promenád, a térfigyelő kamerarendszer
kiépítése, az intézményi felújítások (Nyitnikék óvoda, Városháza), sikeres
városrehabilitációs projekt lakótelepi területen (panelházak közös részeinek
felújítása, „máltai” játszótér, társadalmi programok), valamint a piac
környezetének rendezése, parkolóhelyek kialakítása.



Elmaradt fejlesztések között a Dunához vezető közvetlen gyalogos- kerékpáros
kapcsolat kiépítése, a Tátra téri piac felújítása és a „Kiskosuti” – Kende K. u. –
Szent Imre herceg u. közötti teljes szakaszának értékőrző felújítása.

Budapest, XX. kerület – Kerületi Építési Szabályzat
A Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) 2015. december 1. óta van
hatályban.
A vizsgálati területre vonatkozó fontosabb előírásokat az 1. sz. mellékletben soroljuk
fel.
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A KÉSZ Tátra tér környezetére vonatkozó Szabályozási elemekeit az 2. ábra
tartalmazza.
A Tátra téri park, lakóépületek által határolt területe TSZT (Budapest főváros
településszerkezeti terve) szerinti zöldfelület, a területet behálózó utcák mindegyike
kerületi jelentőségű közútként van nyilvántartva (Kt-Kk). A piac átriuma által határolt
területen egy jelentős felszín alatti (minimum 104 férőhelyes) gépjárműtároló, míg az
iskola épületének park felé eső oldalán egy minimum 60 férőhelyes jelentős felszíni
parkoló, mint kötelező elem van feltüntetve a szabályozási tervben. A Dobos utca és a
Kende Kanuth utca mentén kerületi jelentőségű tervezett kerékpáros infrastruktúra
van feltüntetve.

2. ábra
Szabályozási terv - Szabályozási elemek – kivágat

A KÉSZ Védelem, korlátozás, kötelezettség elemeit tartalmazó tervlap szerint (3. ábra)
a teljes vizsgálati terület kerületi rendeletben védett településszerkezetbe tartozik.
Régészeti lelőhely a területen nincs jelölve.
A Kossuth Lajos utca 60. szám alatt található Pestszenterzsébeti Főplébánia épülete, a
Bocskai utca 12/A épülete, a Szent Imre herceg utca 47. épülete, valamint a Tátra tér
A/1, A/2 és B/1-B/4 házszám épületei helyi egyedi védett építmények. A Dobos utca
51-74. épületei helyi védett utcakép szerinti kerületi védelem alatt állnak. A Tátra téri
Vásárcsarnok épülete pedig helyi jelentőségű védett érték. A Kossuth Lajos utca

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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vizsgálati területet feltáró szakasza mentén jelölt keretbe foglalt terület a Kerületi
Önkormányzat részére elővásárlási joggal érintett terület (2. számú - Kossuth Lajos
utca Szent Erzsébet tér és Jókai utca közti szakasza, az épített örökség védelme és
megfelelő közösségi érdekű hasznosítás érdekében).
A területen két helyen két-két megtartandó fa található, a Dobos utca és a Szent Imre
herceg utca sarkán található több százéves platánfák és a Tátra tér A/2 épület park
felöli oldalán található korosabb akácfák. A térkép a Jókai Mór utca teljes hosszában
szerkezeti jelentőségű tervezett fasor jelez.

3. ábra
Szabályozási terv – Védelem, korlátozás, kötelezettség elemei – kivágat

A vizsgált területet érintő elkészült és folyamatban lévő tervek
A továbbiakban azokat a konkrét fejlesztési terveket vizsgáljuk meg, melyek a
tervezési terület közlekedési kapcsolatait a jövőben nagymértékben befolyásolják
majd, mind az egyéni, mind pedig a közforgalmú közlekedés területén. Ezek
jellemzően nagy forrásigényű és nagy területet érintő beavatkozások lesznek (az
építkezések során nagy zaj és forgalmi korlátozások várhatóak), melyek
megvalósulásával a terület életminősége és elérési lehetőségei ugrásszerűen
javulhatnak majd.
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H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való
integrálásának előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon
elemzés
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. 2020
februárjában írta ki a pályázatot, melyen a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. –
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. KONZORCIUM nyerte el a feladat
kidolgozásának lehetőségét.
Jelenleg a tervezés folyamatban van ezért erre a szakaszra egy tervezési diszpozíció áll
rendelkezésre, mely magába foglalja, hogy mit kell megvizsgálni, megtervezni és
milyen szinten. Ez a kiírás olyan műszaki tartalmat foglal magában, hogy
engedélyezési- és kiviteli terv szintig kell a tervezésben eljutni, valamint kivitelezési
és közbeszerzési tenderdokumentációt is el kell készíteni.
A projekt tervezési szakaszának átfutási ideje, azaz befejezése ütemezett tervszállítás
szerint is csak a 2022. évben várható. A megvalósítás szakasza csak ezt követően
kezdődhet el.
A projekt elkészítése során a nyertes konzorcium feladata a H6-os Ráckevei, valamint
H7-es Csepeli HÉV vonalak elővárosi-gyorsvasúti rendszerben történő, teljes körű
infrastruktúra felújításának megtervezése, valamint a két vonal Közvágóhíd
térségében, térszín alatt történő összekapcsolásának és közös mélyvezetésű vonalon
történő, Kálvin térig tartóbevezetésének megtervezése és kapcsolódó tervezések,
szolgáltatások elvégzése lesz.
A projekt célja átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési
kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra
biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a
HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, az
utazási komfort és az utastájékoztatás minőségének javítása, a HÉV-vonalak
környezetének rendezése.
Feladat a vonalhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a pálya,
műtárgy, felsővezeték és áramellátás, SIL4-es biztonságintegritású vasúti, térközi
közlekedésre alkalmas, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezés és állomási
elektronikus biztosítóberendezés, valamint vonatbefolyásolás, távközlés és
gyengeáramú berendezések, forgalomirányítás, utastájékoztatás, utasforgalmi
létesítmények stb. tervezése. Tervezési feladat az érintett közművek tervezése, a
felszíni környezet rendezése, magában foglalva a közúti, gyalogos, kerékpáros
kapcsolatokat, P+R parkolókat, közösségi közlekedés illesztését.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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„Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" projekt
keretében engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint engedélyek megszerzésre
(VEKOP-5.3.1-15-2016-00004) Tanulmány terv, Műszaki leírás
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül a
VEKOP-5.3.1 – Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívás
keretében Budapest Főváros Önkormányzata a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Budapest XX. kerületében” című projektjére támogatásban részesült. A 345/2012. (XII.
6.) Korm. rendelet a projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánította, így az engedélyeztetés során is a Kormányrendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.
2017-ben elkészült a "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" c.
projekt keretében a kerület Kerékpárforgalmi Hálózati Terve, amiben meghatározásra
kerültek azok a projektelemek, amelyekre elkészítésre kerültek az engedélyezési és
kiviteli tervek.
A 2019-ban készült Tanulmány terv megrendelője a BKK Zrt., tervezője a Pro Urbe
Mérnöki és Városrendezési Kft. volt.
A fejlesztés célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén
növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók
részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb
városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási
szint eléréséhez. Megrendelő a projekt keretében Budapest Főváros XX. kerület
közigazgatási területén, az alábbi területen kívánja megvalósítani a kerékpáros barát
infrastruktúra kialakítását: a Határ út – Gubacsi híd – Vízisport u. – Nagysándor József
u. – Vágóhíd u. – Alsó határ út – Virág Benedek u. – Nagysándor József u. – Nagykőrösi
út által határolt városrész.
A feladat a felsorolt területen a korábban elkészített Kerékpárforgalmi Hálózati
Tervben szereplő útszakaszok kerékpáros barát átalakításához szükséges,
kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítése, az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és
hozzájárulások megszerzése.
A terv a tanulmánytervi munkarészek elkészítését tartalmazta a jóváhagyott KHT
alapján a tervezési diszpozíció műszaki tartalmának pontosítása végett (2019
decemberi állapot):


A kerékpárforgalmi főhálózat elemei közül:
-

Szent Imre herceg utca (Nagysándor József utca - Kossuth Lajos utca)
A Szent Imre herceg utca csúcsidei forgalma szinten meghaladja a nyitott
kerékpársáv létesítéséhez maximalizált 600 Ej/ó szintet, ezért az nem
kialakítható. Kerékpáros nyom létesítése lehetséges.
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Előzetes műszaki megoldásként a Kossuth Lajos utcánál a csomóponti
átvezetés kialakítását, mindkét irányban nyitott kerékpársávok
felfestését és parkolás tiltását javasolták.


Csomóponti és egyéb pontszerű beavatkozások:
-

Nagysándor József utca - Szent Imre herceg utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás a kerékpáros átvezetés a Szent
Imre utcával párhuzamosan, a működő jelzőlámpás csomópont
felülvizsgálatával.
A Szent Imre utcán vezetett kerékpáros nyomok átvezetésre kerülnek a
Nagysándor József utcán keresztbe.



Kerékpártárolás tervezése:
-

Közterületi kerékpár parkolóhelyek kialakítása ajánlott
A Tátra Téri Általános Iskolánál, a Jókai Mór utca 74-76. szám alatti
Háziorvosi Rendelőnél és a Tátra téri Piac és Vásárcsarnoknál.



Kerékpározás-barát mellékúthálózat:
-

Kende Kanuth utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás az utca egyirányú szakaszának
megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, ellenirányú
kerékpársáv jelölése, csak egyoldali parkolás engedélyezése,
forgalomcsillapító küszöbök építése.
A Kende Kanuth utca egyirányú szakasza a Nagysándor József utca és
Kossuth Lajos utca között található. Ezen a szakaszon irányhelyes
kerékpáros nyom, szembe irányban pedig egyirányú 1,25 m széles zárt
kerékpár sáv kerül kialakításra.
Az útburkolat ezen a szakaszon végig 8 m széles, így a kerékpársávval
ellentétes oldalon párhuzamos parkolás került kijelölésre. Az utca ezen
szakaszán három forgalomcsillapító borda került kihelyezésre, valamint
Zóna 30 övezetbe lesz bevonva.



Egyirányú forgalmú utca, kétirányú kerékpáros forgalommal:
-

Tátra utca, Nefelejcs utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldásként az egyirányú utca
megnyitásra kerül a kétirányú kerékpározásra. A tervezett kerékpáros
infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad.
Az egyirányú Tátra utca kerékpárosok számára kerékpáros nyommal
kerül megnyitásra két irányban, egyoldali párhuzamos parkolás
kijelölése mellett. A Tátra téri szakasz parkolási rendje nem változik. Az
egyirányú Nefelejcs utca megnyitásra kerül kerékpárosok számára,
kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre és egyoldali párhuzamos
parkolás kerül kialakításra.



Területi beavatkozás:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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-

Kossuth Lajos utca – Jókai utca – Nagysándor József utca – Szent Imre
herceg utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h
korlátozott sebességű övezet kijelölése, a belépőpontokon kapuk
kialakításával (küszöb, szűkítés).

A tervdokumentáció és a tervlapok gondos átnézésekor kiderült, hogy a Tátra utca és
a Nefelejcs utca esetében sem az akkoriban érvényben lévő forgalmi rendnek és valós
helyszínrajznak megfelelően lett kidolgozva a kiviteli terv alapjául szolgáló
tanulmányterv. A tanulmányterv a tervezett beavatkozásokkal csak átmeneti
megoldásokat (pl. kerékpáros nyom) vázol fel a biztonságos kerékpáros közlekedést
érintő problémákra.
A projekt jelenlegi fázisában a kiviteli tervdokumentáció készítése van folyamatban.
A következőkben a kiviteli tervdokumentáció 2021 februári anyagában megtalálható
beavatkozásokat véleményezzük:
A vizsgált tervdokumentációk az 55. sz, a 64. sz, a 70. sz. és a 77. sz., projektelemek
kiviteli tervei, melyek a 2020. júniusában elkészült engedélyezési tervek alapján
készültek, a kezelői, üzemeltetői hozzájárulások figyelembevételével.
Közvetlenül a tervezési területet érintően (a 77. sz. tervlap jól lehatárolhatóan
tartalmazza a tervezett beavatkozásokat), a következőkben felsorolt beavatkozási és
műszaki megoldási javaslatokat tették a Kossuth Lajos utca – Jókai utca – Nagysándor
József utca – Szent Imre herceg utca által határolt területre vonatkozóan:


Előzetes műszaki megoldásként a teljes területen 30 km/h korlátozott
sebességű övezet (Zóna 30) kijelölését és a belépőpontokon kapuk kialakítását
(küszöb, szűkítés) javasolták.



Alkalmazott műszaki megoldásként a Kossuth Lajos utca – Jókai utca –
Nagysándor József utca – Szent Imre herceg utca által határolt területen Zóna
30-as övezet jelölendő ki (egyenrangú útkereszteződések alakulnak ki). A
tervezett Zóna 30 övezetben összesen 24 darab (a 77. sz. tervlap műszaki
dokumentációjában csak 19 db szerepel) borda létesül térkő burkolattal (a
tervezett küszöbök burkolata piros színű térkő burkolat, körben süllyesztett
szegéllyel határolva). A be és ki járatok 30-as Zóna eleje és vége közúti
jelzőtáblát kapnak.



Forgalomcsillapító bordákból a Bajza utcában 1 db, a Dobos utcában 5 db, a
Liliom utcában 2 db, a Rezeda utcában 2 db, a Nefelejcs utcában 2 db, a
Csokonai utcában 2 db, a Bocskai utcában 2 db, az Igló utcában 1 db, míg a
Vásárcsarnok mellett 2 db kerül kiépítésre (az útépítési helyszínrajzon nincs
feltüntetve), Tátra utca 1 db (a 70. sz. tervlap műszaki dokumentációban van
feltüntetve), Kende Kanuth utca 3 db (a 55. sz. tervlap műszaki
dokumentációjában található), Bem utca 1 db (a 64. sz. tervlap műszaki
dokumentációjában található).

A Tátra tér és környékére tervezett forgalmi beavatkozások készítésekor figyelembe
vettük a tanulmányterv által ajánlott kerékpáros forgalmi rend kialakítást és a kiviteli
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tervben foglaltakat, de bizonyos esetekben az egyirányúsítás és megfelelő számú
parkolóhelykapacitás biztosítása érdekében felül kellett bírálni azokat.
A kiviteli tervek a piac és a vásárcsarnok környékén a Zóna 30 övezet kialakításán
kívül fejlesztést nem tartalmaznak. A Kende Kanuth utcában megszűnik a menetirány
szerinti bal oldalon a parkolás (az útkereszteződések után megállni és várakozni tilos
tábla), ezzel a beavatkozással a Tátra utcáig 24 db, míg a Dobos utcáig bezárólag
további 38 db parkolóhely szűnik meg (a jobb oldali parkolósáv a terveken ugyan
nincs feltüntetve, de tábla nem tiltja). A Nefelejcs utcában a Kende Kanuth utca felől
megállni és várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre. A Kende Kanuth utca – Kossuth
Lajos utca – Igló utca sarkán új középsziget létesül, így két útkereszteződés jön létre.
Véleményünk szerin a Zóna 30 övezet bevezetése hasznos, de a közlekedést érintő
problémák közül csak a kerékpárosközlekedés szempontjából javítja a környék
elérhetőségét és forgalomcsillapító küszöbök kihelyezésével csillapítja a forgalmát. A
megszüntetett 62 db parkolóhely pótlására nem ad javaslatot, ez az amúgy is
parkolóhelyhiánnyal küzdő területen egy nagyon drasztikus lépés, melyet szükséges
lenne még a megvalósítás előtt felülvizsgálni (e-ÚT 03.04.13 Kerékpározható közutak
tervezése 4.2.1 pontja alapján), hogy a Kende Kanuth utcában milyen módon lehetne
megőrizni a kétoldali parkolást.
A Kende Kanuth utca – Igló utca – Kossuth Lajos utca csomópontban a szegélyépítés
a csomópont esetében egy jó irány (középsziget létesül a csomópontban), de a Kossuth
Lajos utcán a gyalogosátkelést nem könnyíti meg, mivel a gyalogátkelőhely nem kerül
közelebb a Kende Kanuth utca nyomvonalához. A jelen tervezési feladat keretében
készítünk egy kerékpáros-gyalogos átvezetést biztonságosabbá tévő javaslatot a
csomóponti kialakításra.
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Kossuth Lajos utca Szent Imre herceg utca és a Jókai Mór utca közötti
szakaszának útburkolatfelújítása
A fővárosi kezelésben lévő útszakasz útburkolatának felújítását a 2021. év tavaszán
végzik el (tervezetten 2021. március 22-től indul a kivitelezés).
Az útburkolat állapota és minősége az utóbbi években drasztikus leromlott, így a
felújítás időszerűvé vált, mely a Fővárosi Közgyűlés határozata2 alapján valósul meg,
mely a következő:
„Az új „Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program – Kivitelezés II.
csoport/2021 – XX. ker., Kossuth Lajos utca (Szent Erzsébet tér-Jókai Mór utca) In-house”
feladat összköltsége és egyben 2021. évi üteme 356.000 ezer Ft.”
A Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott műszaki tartalom a következő elemekből épül
fel:












2
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a felújítandó útszakasz hossza 486 m,
4 cm AC 11 kopó aszfalt burkolatépítés 4 850 m2 területen,
1 db bazalt beton burkolatú és 2 db erősített aszfalt burkolatú buszmegálló,
3 cm MA 4 öntöttaszfalt járdaépítés 2 467 m2 területen,
szegélyépítés 917 m hosszan,
2 db tűzcsap átalakítás földfeletti kivitelre,
3 db víznyelő új bekötőcsatornával a tisztítóaknákhoz kerül áthelyezésre,
gyalogátkelőhelyeknél a közvilágítás átépítése,
autóbuszterelés szükséges félpályás lezárás mellett a 2. ütemben. Terelő
útvonal Szent Imre herceg utca - Nagysándor József utca - Jókai Mór utca Kossuth Lajos utca útvonalon,
a felújítás kivitelezési költsége 273,3 mFt.

1487/2020. (XI.26.) Főv. Kgy. határozat
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fotó

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
A megfelelő színvonalú közösségi közlekedés minden budapesti kerület, így XX.
kerület Pesterzsébet számára is kiemelt fontosság, ennek megléte és fejlesztése
alapvetően befolyásolja egy-egy városrész mobilitási lehetőségeit. Fontos feladat a
közösségi közlekedési hálózat vizsgálata és fejlesztése többek között a jelenlegi
használók és a látens utazók igényeinek megismerésével és az kiszolgálásával. Az
alábbiakban a Tátra tér és környezetét érintő közösségi közlekedés rendszerelemeinek
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 piac és a lakótelep
igényesebb kiszolgálását, Budapest belvárosa felé közlekedő járatok elérhetőségének
javítását, valamint a terület megközelíthetőségének javítását helyeztük előtérbe.
Javaslataink egyrészt a hálózati változtatásokat, másrészt helyi, lokális
beavatkozásokat tartalmaznak. Természetesen előbbi területen korlátozottak voltak a
lehetőségeink, és jelen dokumentumnak nem célja a hálózati problémák megoldása
Pesterzsébet egészére vonatkozóan, de néhány javaslatot így is tettünk. Gyakori
panasz volt az utazóközönség részéről a buszjáratok „egyszerre” érkezése a
megállókba, így az utasok szempontjából a követési idő eloszlása sok esetben nem
ideális. A menetrend átalakítására, módosítására nincs kompetenciánk (BKK Zrt. és a
BKV Zrt. hatásköre), így erre konkrét változtatási lehetőséget nem tudunk javasolni.
Ugyanakkor számos jó ötletből született javaslatot fogalmazunk meg a közforgalmú
közlekedési hálózat jobb kialakításával kapcsolatban.
Először is a közel jövőben villamosok vonzóerejét, hatékonyságát és kihasználtságát
várhatóan növelni fogja a pesti fonódó villamoshálózat megvalósulása, melynek
keretében a jelenlegi 51-es villamosviszonylat vonalán új viszonylatként kapcsolatot
biztosítana a belvárossal. A Határ úttól, a 3-as villamos végállomásától gyorsvillamos
jelleggel közlekedne a Gubacsi úton keresztül a Könyves Kálmán körút/Mester utca
csomópontjáig (a köztes megállók elérhetőségét a ritkábban közlekedő 51-es
viszonylat továbbiakban is biztosítja csak ritkább járatkövetéssel). A viszonylat
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belváros irányába való meghosszabbítása (a Haller utcán át, majd a Soroksári úttól a
2-es villamos nyomvonala mentén) is alighanem találkozna utazási igényekkel.
A pesti fonódó villamoshálózat kialakítása jelenleg nagyban függ a tervezett Galvani
híd kapcsolódó pesti úthálózatának végleges kapcsolódási pontjaitól (a budai
kerületek megközelítését javító, az új hídon áthaladó viszonylat is megvalósítható
lenne, mely a Gubacsi útról a hídon keresztül a Fehérvári úton át haladna a budai
fonódó hálózat mentén), illetve a H7 HÉV fejlesztésének keretében kialakítandó
közforgalmú közlekedési hálózattól is (ez esetben inkább ráhordó hálózati funkciója
lenne a villamosoknak és az autóbuszoknak).
A buszviszonylatok terén elsősorban új megálló létesítésében és minimális
nyomvonalvonalmódosításban gondolkodtunk.

4. ábra
A vizsgálati terület közösségi közlekedése (forrás: BKK)
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Vonali és menetrendi fejlesztések
Javaslat a 123/123A viszonylatok útvonalának módosítására
Az egyik hálózatmódosítási javaslatunk a 123 és a 123A viszonylatok csak a
Szentlőrinc úti lakótelep felé vezető irányának nyomvonalát érintené (a Határ út felé
vezető irányban nem módosulna a nyomvonal), melynek következtében javulna a
Jókai Mór utca északi részének elérhetősége a Határ út irányából (a Nagysándor József
utca felé vezető irányban jelenleg nincs megálló), valamint a Pacsirtatelep és a
Szentlőrinci úti Lakótelep térség elérhetősége is a piac környezetéből (4. ábra). A
módosítás következtében a járatok menetideje nagyjából 3-5 perccel, míg a
nyomvonalhossz kb. 1 km-rel növekszik meg. A javaslatunk szerint a 123/járatok a
Mártírok útja helyett a Határ út — Jókai Mór utca — Nagysándor József utca —
Mártirok útja nyomvonalon haladnának a Nagykőrösi út/Határ út és a Nagyszőlős
utca megállóhelyek közötti szakaszon. A nyomvonalon a megállóhelyek a Határ út
felől nézve a következőképpen módosulnának (az 5. ábraán sárgával jelöltük az új,
szürkével a megszűnő, míg kékkel a változással nem érintett szakasz nyomvonalát és
megállóit):












a Határ út M felől a nyomvonalon a Nagykőrösi út/Határ út megállóig
bezárólag nem történik módosítás,
a Mártírok útja/Határ út megálló esetében a járatok már a Határ úton a
jelenlegi villamospótló autóbuszmegállóhelyen állnak meg,
a Jókai Mór utca/Határ út megálló esetében a Jókai Mór utcára balra
kanyarodás után új megállóhely kiépítése szükséges a Határ út — Zrínyi utca
közötti szakaszon,
a Thököly utca térségében új megállóhely kiépítése szükséges,
a Kossuth Lajos utca térségében új megállóhely kiépítése szükséges,
a Tátra téri lakótelep oldalában, a Bádogos és a Sas utca közötti szakaszon új
megállóhely kiépítése szükséges,
a Lázár utca/Jókai Mór utca megálló esetében a Nagysándor József utcára balra
kanyarodás után a meglévő autóbuszmegállóhelyen állnak meg,
a Nagyszőlős utca megálló esetében pedig a Mártírok útjára jobbra
kanyarodást követően a már jelenleg is érintett autóbuszmegállóhelyen állnak
meg, majd innen a jelenlegi útvonalunkon haladnak tovább a járatok a
Szentlőrinci úti lakótelep irányába,
a Szigligeti utca és a Kossuth Lajos utca (Mártírok útja) megállóhelyeket a
járatok a továbbiakban nem érintik.
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5. ábra
A 123/123A viszonylatok javasolt új nyomvonala a vizsgálati területen (forrás: saját szerkesztés)

A kimaradó szakaszon, a Mártírok útja Határ út és a Nagysándor József utca közötti
szakaszán található három megállóhely elérését a 66-os, a 66B és a 148-as viszonylat
járatai a továbbiakban is biztosítják majd (a Kossuth Lajos utca és a Nagysándor József
utca között egyébként sincs megálló). Kérdéses továbbá az is, hogy a 123 és a 123A
útvonalának megváltoztatása hálózati szempontból mekkora hasznot hozna, és az is
biztos, hogy egyik irányban minimálisan rontaná a 123/123A jelenlegi útvonala
mentén élők eljutási lehetőségeit is.
Javaslat a 23-as viszonylat új, Tárta téri lakótelep megállójára
A Tátra téri lakótelep jobb megközelíthetősége és a gyaloglási távolság csökkentése
céljából javasoljuk új (irányonként egy-egy) megálló kiépítését a Bádogos és a Sas utca
között, ahol csak a 23-as viszonylat járatai állnának meg (a Nagysándor József utca felé
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vezető irányban az előzőekben ismertetett módosítás következtében a 123/123A
viszonylatok járatai is). A Tátra téri lakótelep irányából a könnyebb
megközelíthetőség, a gyalogosbiztonság érdekében javasoljuk a gyalogátkelőhely
áthelyezését (6. ábra).

6. ábra
Javaslat a 23-as viszonylat új, Tárta téri lakótelep megállójának helyére és kialakítására (a területre
javasolt V1 változat kialakítása szerint – saját szerkesztés)

Javaslat a Tátra tér, Pesterzsébet központ irányú megállójának áthelyezésére
A Tátra tér megállóhely Pesterzsébet központ irányú megállóhelyének áthelyezését is
javasoljuk, a Vásárcsarnokkal szemben található területre, a jobb megközelíthetőség
érdekében. A beavatkozás következtében a jelenleg itt található 3 db TAXI felállóhelyet
(droszt), a kihasználatlanság és az átalakult szokásjellemzők következtében javasoljuk
megszüntetni. A Kossuth Lajos utca 93. szám alatti épület utcafronti homlokzata nincs
egyvonalban a többi épületével, a fennmaradó terület jelenleg az épülethez tartozó
magánterület, kerítéssel van elkerítve. Javasoljuk megvizsgálni annak lehetőségét is,
hogy egy esetleges területkisajátítás vagy közös területhasználat (kerítés elbontás)
biztosításával milyen módon lehetne kiépíteni egy, a megállóhoz tartozó fedett
buszvárót (7. ábra).
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7. ábra
Javaslat a Tátra tér, Pesterzsébet központ irányú megállójának áthelyezésére

Javaslat a 151-es viszonylat új, jobb megközelíthetőséget biztosító megállóira
A másik hálózatfejlesztési javaslatunk, bár kívül esik a vizsgálati területen mégis
fontosnak tartjuk megemlíteni, mely a 151-es viszonylat autóbusz megállóit és
menetrendjét érinti. A Nagysándor József utcán közlekedő a viszonylat Lázár
utca/Jókai Mór utca és Török Flóris utca megállója közötti távolság 620 méter, amit a
kérdőíves felmérés alapján egyértelműen soknak találnak a véleményformálók. A
gyaloglási távolság és a jobb megközelíthetőség biztosítása érdekében javasoljuk a
Kende Kanuth utca és/vagy a Szent Imre herceg utca csomópontjának közelében egyegy új megállóhely kiépítését. A Kőbánya irányú autóbuszjáratok megállítására a
villamosmegállókban (Szent Imre herceg utca és Vécsey utca) jelenleg is biztosított a
lehetőség (villamospótlás). Hasonló javaslatunk volna szintén Csepel irányába tartó
járatok megállítása a Vörösmarty utca villamosmegállómegállóban esetében is. A
beavatkozások következtében az érintett járatok menetideje várhatóan kis mértékben
(2-3 perc) növekedni fog.
Javaslat az utastájékoztatás színvonalát javító intézkedésekre
Végül javasolnánk további FUTÁR kijelzők elhelyezését a környék megállóiba (a Tátra
tér esetében erre ígéret is van), melyre a kérdőívek alapján különösen magas igény
mutatkozik.
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A BELSŐ KÖZÚTHÁLÓZAT RENDEZÉSE, FORGALMI REND
FELÜLVIZSGÁLATA
A helyzetfeltáró fejezetben megvizsgáltuk a főbb hálózatszerkezeti hiányosságokat,
mely alapján a vizsgált terület legégetőbb problémája a piacra személygépkocsival
érkezők, az áruszállítást végző járművek és az itt lakók közötti konfliktushelyzet, mely
jellemzően a piac nyitvatartási ideje alatt csúcsosodik ki és a parkolóhelyek
használatából és azok megközelítésének nehézségeiből, komplikáltságából
következik. A terület belső közúthálózatának hiányosságai ezen felül az utak és a
járdák kialakításában és állapotunk minőségében is érzékelhető. A belső közúthálózat
rendezését és a forgalmi rend felülvizsgálatát részletező fejezetben komplex,
rendszerbe illesztett javaslatokat teszünk a hálózati problémák, hiányosságok
felszámolására.
A vizsgálati terület 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, az eltérő funkciójú és idejű
parkolási igényeket is kielégítő 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 teremthet.

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),
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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 21.210:2008 ÚME,



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



A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és
járműforgalmi létesítményeinek tervezése ÚT 2-1.212 ÚME.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy – elfogadás esetén – az általunk javasolt
beavatkozások a további műszaki tervezési eljárások (ún. tervezési diszpozíció)
alapjául szolgálhatnak, a későbbiekben részlettervek kidolgozása lehet szükséges.
A tanulmányunk befejezését követő fázisban szükség lesz az egész területre
vonatkozóan az általunk javasolt forgalomtechnikai megoldások részletes
kidolgozására, konkrét műszaki tervek elkészítésére.

Belső úthálózatra javasolt új forgalmi rend és forgalomtechnika
kialakítása
A vizsgálati terület teljes úthálózatra érvényes általános szempont volt, hogy –
miközben biztosítjuk a terület átjárhatóságát – mérsékeljük a járművek sebességét,
elsősorban abból a célból, hogy az ne legyen vonzó az idegen átmenő forgalom
számára. A javasolt beavatkozások elsősorban a rendezettebb, szabályozottabb
parkolási rend kialakítását (az eltérő funkciójú parkolók elkülönítése, igénybevételük
idejének és a használók körének szabályozása), másodsorban ehhez kapcsolódóan,
rendezettebb és biztonságosabb közterület kialakítását szolgálják, olykor bizonyos
kompromisszumok árán is.
A piac nyitvatartási idejében tapasztalható parkolóhiány enyhítésére az alábbiakat
javasoljuk:


tájékoztató táblák kihelyezését javasoljuk, melyek a közelben elérhető
parkolóhelyekről nyújtanak tájékoztatást a bejárati pontokon az ide érkező
járművezetők részére (Tátra utca a Jókai utca felől, Igló utca a Kossuth Lajos
utca felől).



a vásárlóközönség ösztönzése, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel (a
Tátra téri megállóhely javasolt áthelyezése is ezt a célt szolgálja), kerékpárral,
vagy gyalogosan közelítse meg,



továbbá javasoljuk a piac üzemeltetője részére, hogy rendszeresen vizsgálják a
piacra látogatók utazási szokásjellemzőit (online vagy személyesen kitölthető
kérdőívek segítségével).

A Tátra téri piac, a lakótelep és a kertvárosi terület környékén egyesével minden utcát
megvizsgáltunk azok hálózatban betöltött szerepe és az utcák keresztmetszete alapján,
valamint figyelembe vettük az általunk végzett csomóponti és keresztmetszeti
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forgalomszámlálások eredményeit és a visszaérkező lakossági, vásárlói és eladói
kérdőívben megfogalmazott igényeket is. Az általunk javasolt új forgalmi
rendváltozatokat az alábbi felsorolásban foglaljuk össze, az utcákra kidolgozott
részletes forgalmi beavatkozásokat pedig a következő fejezetben részletesen
ismertetjük és ábrákkal is illusztráljuk.
A következőkben felsorolt egyes forgalmi és parkolási rendre vonatkozó javaslataink
tervezése során figyelembe vettük a Megbízó, a lakosság, a vásárlók és az eladók,
valamint az üzemeltető javaslatait és kéréseit. Az egyes területekre vonatkozó
javaslatainkat igyekeztünk úgy felépíteni, hogy azok moduláris felépítésűek, azaz az
esetek döntő többségében egyes területi javaslataink önállóan és egy bizonyos
szemlélet alapján rendszerezve is bevezethetők a Megbízó igényei alapján és az éppen
aktuálisan a rendelkezésére álló költségkeret terhére.
A változatok kidolgozásánál figyelembe vettük az időszakos szabályozás (maximum
2 óra parkolási idő) és súlykorlátozott szakaszok (1,5 tonna össztömeg feletti
járművek) kiterjesztésének lehetőségét.
Az egész piac területére vonatkozóan távlatban pedig javasoljuk megfontolni és
kidolgozni annak feltételrendszerét, hogy milyen módon lehetne az áruszállítás
idejének korlátozását a nyitvatartási időn kívüli időszakra tenni (az igények időbeni
eltolását egymáshoz képest), annak érdekében, hogy minél kevesebb konfliktus legyen
a szállítójárművek és a piacra vásárlás céljából érkezők között.
A
javasolt
beavatkozásaink
egyes
szegmensei
esetében
támasztott
feltételrendszerének betartását (jogosultság, szabálytalan parkolás, a súly- és az
időkorlátozás) a bevezetést követő türelmi időszakon belül rendszeresen tájékoztatni
a használókat, szükség esetén figyelmeztetni, a türelmi időn túl pedig szükséges
fokozottabban ellenőrizni (helyszíni ellenőrzés során szankcionálással vagy a
kamerafelvételek alapján utólagos büntetés kiszabásával) betartatni.
A kidolgozott változatok közötti eltérések elsősorban az iskola jövőbeni funkciójától
függenek.
I.

változat:

Ez a változat nevezhető 0. változatnak is, mert ez esetben az iskola újra működni fog.
A jelenleg az iskola belső területein az utóbbi években kialakított közel 50 db
parkolóhely megszűnik, így a jelenlegi parkolóhelykapacitás biztosítása érdekében a
környéken szükség lesz pótolni a kieső parkolóhelyszámot, ez esetben szükséges a
Tátra téri park felől kiépíteni az új parkolókat.
II.

változat:

Ez a változat közvetlenül a piac oldalában található helyeken mind időben (max. 2
óra), mind súly alapján (1,5 tonna megengedett össztömeg alatt engedélyezett a
parkolás) korlátozza a várakozást. Cserébe az iskola belső parkolóját kizárólag az
áruszállító járművek vehetik igénybe jogosultság alapján.
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III.

változat:

Ez a változat is hasonló feltételek mellett korlátozza a piac oldalában található
helyeken mind időben, mind súly alapján a várakozást. Cserébe az iskola belső
parkolóját az áruszállító járművek és a piac dolgozói és árusai is igénybe vehetik a
kapott jogosultság alapján.
IV.

változat:

Ez a változat súly alapján nem korlátozza a járműveket, de maximum két órában igen,
cserébe az iskola belső udvarán kialakított helyek szabadon használhatóak.
Amennyiben a súlykorlátozás működőképes, úgy a II. és a III. változat esetében később
idővel tágabb körzetre is alkalmazható, így például a piac melletti utcák túloldalára is.
A további területekre, utcarészekre és parkolókra kidolgozott egyedi forgalmi és
parkolási rendjavaslataink alternatívái jellemzően a rendezettebb és átláthatóbb
közterület kialakítását, valamint felszabaduló közterület átalakítását teszi lehetővé,
továbbá a jobb közforgalmú megközelíthetőséget, zöldfelület növelését,
biztonságosabb környezet kiépítését és a forgalom áramlásának a megfelelő irányba
terelését szolgálják. A parkolási mérleg alapján a kapacitásbővítés inkább az új
területek bevonásával biztosítható, a lokális beavatkozások csak az átláthatóságot és a
közérthetőséget növelik, ugyanakkor bizonyos területekre kidolgozott javaslatalternatívák esetében az adott terület rendezése és átformálása a parkolóhelyek
számának csökkenését járhat.
A javasolt beavatkozások többsége egy-két beavatkozástól (az iskola újraindulásának
verziójától) eltekintve opcionálisan fokozatosan bevezethető, így a parkolóhelyek az
igényeknek megfelelően tovább bővíthetőek.
A forgalmi rend átalakításával párhuzamosan a területre forgalomcsillapító
beavatkozásokra is javaslatokat teszünk.

A belső úthálózatra javasolt forgalomcsillapító intézkedések3
A forgalomcsillapítás alapvető célja a közúti közlekedés emberre káros hatásainak
mérséklése. Elérendő célok lehetnek többek között:

3
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a szabályos közlekedés kikényszerítése a forgalombiztonság javítása érdekében
(a szabályos sebességmegválasztás és kijelölt gyalogátkelőhelyeken a
gyalogosok elsőbbségének biztosításáért),



a közúton haladók
járművezetésre,



a közúti forgalom lassítása, sebességcsökkentés,

figyelmének

felhívása

a

körültekintő,

óvatos

A fejezet az ÚT 2-1.207:2008 ÚME előírásból szó szerint átvett idézeteket, szemelvényeket is tartalmaz.
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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:


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 Tátra téri lakótelep környezetében
javasolható lakó-pihenő övezet kialakítása, mely a parkolóhelyek megközelítését
biztosító, de elsősorban gyalogos létesítmények teljes keresztmetszetének
áttervezésével valósítható meg, az eltérő funkciók fizikai elkülönítésével.
A Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca – Nagysándor József utca – Szent Imre herceg
utca által határolt terület közúthálózatára a korlátozott sebességű övezet (TEMPO 30)
kialakítását javasoljuk (a VEKOP kerékpáros fejlesztés is ezt javasolta), mely akár
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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 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 (a területen 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,



az övezetben az útkereszteződések egyenrangúak,



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.
A vizsgálati terület 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:
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az övezeti bejáratoknál a burkolatfelfestés megváltoztatását, pályaszintemelés
(kedvezőbb megoldás) és sebességcsökkentő küszöb létesítését,
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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
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 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 is ismertetésre kerülnek, melyek a végleges változat
elkészítésekor a 2.4. fejezetben részletesen, az egyes parkolóhelyek méretét,
elhelyezkedését, a beavatkozások pontos zöldfelület-érintettségét ismertetve kerülnek
dokumentálásra.

A területet érintő közútúthálózatra javasolt konkrét beavatkozások
részletes, utcaszintű ismertetése
A Kossuth Lajos utca – Szent Imre herceg utca – Nagysándor József utca – Jókai Mór
utca által határolt terület életében a legnagyobb változás az UTIBER által is javasolt
TEMPO 30 övezet kiépítése lesz (VEKOP keretén belül erre már a kiviteli tervek is
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készültek). A beavatkozás következtében a belső utcák forgalmi rendje megváltozik,
egyenrangú útkereszteződések lesznek, ahol az elsőbbségadás a jobbkézszabály
alapján működik. A belépőpontokon és a belső területen több helyen
forgalomcsillapító küszöbök kerülnek kihelyezésre és a területen a megengedett
legnagyobb sebesség 30 km/ó lesz, így nő a forgalombiztonság és várhatóan csökken
az átmenőforgalom mértéke. Az övezet ki- és bejárati pontjain megfelelő KRESZ
táblák, míg a kereszteződések előtt a forgalmi rend változására figyelmeztető táblák
kerülnek kihelyezésre.
A megfelelő észlelhetőség és a gyalogosbiztonság érdekében, melyet az utca
forgalomnagysága is indokol javasoljuk a Kossuth Lajos utcában, a Szent Imre herceg
utcában és a Jókai Mór utcában található összes gyalogátkelőhely esetében a közvetlen,
az utca közvilágításától eltérő, irányított fénnyel való megvilágítását és a
gyalogátkelőhely felfestés láthatóságának javítását (fényvisszaverő festék
alkalmazását és az útburkolattól eltérő, akár a gyalogátkelőhely nyomvonalának piros
alapfelfestését is javasoljuk) és a taktilis szegély és vezetősáv kiépítését is.
Az alábbiakban pedig a terület utcáira javasolt konkrét forgalmi és parkolási rendet
érintő javaslatainkat ismertetjük.
Kossuth Lajos utca
A terület északi oldalában húzódó, a kerület közlekedésében jelentős szerepet játszó
útján a jelenlegi forgalmi rend megtartása indokolt. 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. Az
útszakasz útburkolatfelújítása fővárosi forrásból az idén, 2021 tavaszán megvalósul.
A Tátra téri Vásárcsarnok előtti területet javasoljuk a jövőben úgy átépíteni, hogy az
áruszállításra használt rámpa átépítésével a területet csak a gyalogosforgalom vehesse
igénybe a csarnok két oldalán található utca közötti területen (az áruszállítás az épület
hátsó oldalában megoldható), mely beavatkozással egy akadálymentes eljutást
biztosító, a zöldfelület növelésével pedig élhetőbb közterület jöhetne létre.
A Tátra tér Pesterzsébet irányú megállóhelyének áthelyezését a 2.2. fejezetben leírt
módon javasoljuk áthelyezni a csarnokkal szemben lévő oldalra. A beavatkozással
párhuzamosan és a biztonságosabb gyalogos megközelíthetőség érdekében javasoljuk
a jelenlegi posta épületének vonalában egy új gyalogátkelőhely létesítését. A Kőbánya
irányú megállóhely akadálymentes megközelítésének érdekében javasoljuk a
süllyesztett padka kiépítését a csarnok mindkét oldali utcájának csatlakozásánál és a
közúti jelzőtáblák áthelyezését (8. ábra).
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8. ábra
Javaslat a Tátra téri megálló áthelyezésére

A fejlesztések felsorolása fejezetben ismertetett VEKOP tanulmányterv által a
Kossuth Lajos utca – Kende Kanuth utca – Igló utca kereszteződésébe javasolt
útcsatlakozás kialakítását javasoljuk átgondolni és áttervezni. Az általunk javasolt
kialakítás szerint a Kossuth Lajos utcán található gyalogátkelőhely áthelyezését tartjuk
indokoltnak a Kende Kanuth utca közelébe, mert a jelenlegi helyén kiesik a fő gyalogos
áramlások útvonalából. Javasoljuk a gyalogátkelőhely északi oldalban, a parkolósáv
vonalában a járda meghosszabbítását, így biztosítva a biztonságos átkelés lehetőségét,
mert így nem a parkoló járművek közül lép ki az átkelni szándékozó gyalogos, aki a
jelen körülmények között ilyenkor már az úttesten tartózkodik, hanem a járda
meghosszabbításában biztonságosan várakozhat és a járművezetők is könnyebben
észlelik az átkelési szándékot. A beavatkozással két parkolóhely áthelyezésre kerülne
a Tátra tér irányába (5 méter biztonsági távolság is megtartható.
A gyalogosbiztonság érdekében javasoljuk az ötágú csomópont áttervezését négy
ágúra, mely szerint az Igló utca a Kossuth Lajos utca irányából először a Kende Kanuth
utcában kanyarodva, majd onnan balra kiágazva lenne elérhető. A kereszteződésben
a Kossuth Lajos utca déli járdájának vonalában meghosszabbításra kerülne a gyalogos
felület, így a gyalogosok csak egy rövid szakaszon kereszteznék a Kende Kanuth utcát
és az Igló utcába nagy sebességgel való behajtást is meg lehet akadályozni. A
beavatkozás következtében minimálisan növelhető a zöldfelület is és a jelenleg
kaotikus és nem mellesleg szabálytalan parkolások és járműmozgások
megszüntethetők (9. ábra).
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9. ábra
Javaslat a Kossuth Lajos utca – Kende Kanuth utca – Igló utca kereszteződésére

A Szent Erzsébet téri megállóhely az útfelújítás keretében hátrébb kerül és az útpadkát
is le süllyesztik, így a Kossuth Lajos utca 59. számú ingaltan kapubejáratának
megközelítése a továbbiakban akadálytalan lesz.
A Kossuth Lajos utcában az északi oldalban kialakított és a kapubejárókkal és
növényzettel tagolt parkolósávban, mindkét szakaszon javasoljuk megtartani a
parkolási rendet. A Tátra téri megállóáthelyezéssel és gyalogátkelőhely kialakítással 3
db TAXI parkolóhely és további 5 db parkolóhely szűnik meg, míg a posta előtt a
várakozni tilos tábla által jelölt helyeket továbbra is javasoljuk megtartani. A Jókai
Mór utca és a Kende Kanuth utca közötti szakaszon 13 db (ebből 2 db időszakos
parkoló), míg a Kende Kanuth utca és a Szent Imre herceg utca közötti szakaszon 26
db parkolóhely marad meg. Az utca déli oldalban, mindkét szakaszon a szabálytalan
parkolások elkerülése érdekében, azokon a helyeken, ahol nincs kocsibejáró javasoljuk
parkolásgátló elemek ún. pollerek kihelyezését.
Szent Imre herceg utca
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A terület nyugati oldalában húzódó, a kerület közlekedésében fontos szerepet játszó
út keresztszelvényét alkotó elemek (úttest, járda) jelenlegi szélességét itt sem
javasoljuk érdemben megváltoztatni, ugyanakkor a felújítást itt is komplex módon kell
majd kezelni, a jelenlegi forgalmi rend megtartása indokolt.
A Kossuth Lajos utca és a Nagysándor József utca közötti 510 méter hosszú szakaszon
nincs szabályozott, biztonságos gyalogos átkelési lehetőség, ezért a Kossuth Lajos utca
és a Dobos utca közötti szakaszra két új gyalogátkelőhelyet is javaslunk kiépíteni:


a Csokonai utca északi járdájának folytatásában az autóbuszmegálló
megközelítésének megkönnyítése érdekében (10. ábra),

10. ábra
új gyalogátkelőhely javaslat a Szent Imre herceg utcán, a Csokonai utcánál (saját szerkesztés)



és a Rezeda utca északi járdájának folytatásában az Emlékezés terének
biztonságos megközelítésének érdekében (11. ábra).
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11. ábra
új gyalogátkelőhely javaslat a Szent Imre herceg utcán, a Rezeda utcánál (saját szerkesztés)

A Dobos utca sarkán található két védett fára az út- és járdafelújítások tervezése és a
kivitelezés során különös odafigyeléssel javasoljuk eljárni.
Az utcában továbbiakban sem javasoljuk parkolóhelyek kiépítését, a saját ingatlanok
előtti parkolás a továbbiakban is megengedett. A zöldfelületen való parkolást, például
a Dobos utca és a Liliom utca közötti szakaszon javasoljuk fák telepítésével
meggátolni.
Dobos utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Dobos utcában
tervezetten öt helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:
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a Szent Imre herceg utca és a Bajza utca között a Dobos utca 24. szám előtt,



a Bajza utca és a Kende Kanuth utca között a Dobos utca 42. szám előtt,
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a Kende Kanuth utca és a Jókai Mór között a Dobos utca 51., a 64. és a 74. szám
előtt.

A beavatkozás következtében az elsőbbségadás módja a Kende Kanuth utca
kereszteződésében megváltozik, jobbkézszabály lesz érvényben (a Kende Kanuth utca
egyirányú szakaszán kétirányú kerékpározás lehetőségét biztosítják, melyet a
megfelelő táblák kihelyezésével és kerékpáros nyom felfestésével jelölnek a
burkolaton).
A Dobos utca Szent Imre herceg utca és Kende Kanuth utca közötti, kertvárosi
szakaszán nem javasoljuk a szokásjog alapján kialakult parkolási rend és a kétirányú
forgalmi rend megváltoztatását.
A Kende Kanuth utca és a Jókai Mór közötti szakaszon is megmarad a kétirányú
forgalmi rend, ugyanakkor az ellenkező irányú forgalom nagysága indokolja a
parkolási rend változtatását. Az útszakaszon megállni és várakozni tilos tábla
kihelyezését javasoljuk az úttestre vonatkozóan, így biztosítható az akadálymentes
áthaladás lehetősége. A parkolási igények kielégítése céljából javasoljuk a Tátra tér
parkos területe felé eső oldalban 20 db új, az úttesttel párhuzamosan kialakított
parkolóhely építését.
A B/1 és a B/3 épület déli oldalában az új parkolók kiépítésével párhuzamosan az
épületek melletti zöldfelületi parkolást javasoljuk megszüntetni és szükség esetén
pollerek kihelyezésével meggátolni.
Jókai Mór utca
A terület keleti oldalában húzódó, a kerület közlekedésében fontos szerepet játszó
másik út keresztszelvényét alkotó elemek (úttest, járda) jelenlegi szélességét itt sem
javasoljuk érdemben megváltoztatni, ugyanakkor a jövőbeni felújítást itt is komplex
módon kell majd kezelni, a jelenlegi forgalmi rend megtartása indokolt. A Kossuth
Lajos utca és a Dobos utca közötti szakaszán a Nagysándor József utca felé vezető
irányban javasoljuk egy parkolósáv felfestését, így a jelenlegi parkolást szabályos
keretek közé lehet foglalni. A beavatkozáshoz az utca középvonalának áthelyezése
javasolt a villamospálya irányába, ez az előírt biztonságos oldaltávolságok
megtartásával kivitelezhető. A Jókai Mór utca 74-76. szám előtti eü. járművek részére
biztosított parkolóhely megtartása javasolt. A Tátra utca és a Bányász utca
kereszteződései közé javasoljuk gyalogátkelőhely kiépítését, ezzel biztosítva az utca
túloldalán található kertvárosi területek biztonságos gyalogos megközelítését. A Tátra
utca elött a parkolósávot javasoljuk a kereszteződés előtt 5 méterrel lezárni, így a
kanyarodó járművek előbb észlelhetik a járda folytatásában átkelni kívánó
gyalogosokat. A Kossuth Lajos utca és a Tátra utca közötti szakaszon az útpadka
mellett párhuzamosan kiépített parkolósávban összesen 17 db jármű részére
biztosítható a parkolás.
A Tátra utca és a Tátra téri park gyalogos bejárata közötti szakaszon az útpadka
mellett párhuzamosan kiépített parkolósávban összesen 11 db jármű részére
biztosítható a parkolás. Ezzel párhuzamosan a B/4 épület melletti zöldfelületi
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parkolást javasoljuk megszüntetni és szükség esetén pollerek kihelyezésével
meggátolni, a 2 db az úttestre merőleges parkolót pedig javasoljuk megtartani és
megközelítését a parkolósáv megszakításával biztosítani és az útfelületet a megfelelő
útburkolati jellel ellátni.
A Tátra téri lakótelep Jókai utca felé néző épületeinek megközelítésére és a parkolási
rendre két javaslatot teszünk, mely beavatkozások kihatnak a Jókai Mór utca ezen
szakaszának parkolási rendjének kialakítására és a tervezett megállóhely kiépítésére
is egyaránt:


az egyik változat szerint a B/3 és a B/4 épületek Jókai Mór utca felé eső
területén oldalanként 18-18 db és az A/2 épület előtt 24 db létesül merőlegesen
a park oldalában, így legalizáljuk és javasoljuk kiépíteni a parkolóhelyeket
összesen 60 db-ot, melyek megközelítését a jelenlegi gyalogút kiszélesítésével
és a gyalogosfelület eltérő burkolattal való jelzésével javasoljuk biztosítani, a
Jókai Mór utcához közeli parkolóblokkok megközelítése egy rövid kétirányú
szakasszal biztosítható (mindkét irányból a ki- és behajtást szükséges
biztosítani), míg az A/2 épület melletti parkolók megközelítése az északi, míg
elhagyása a déli (jelenleg gyalogsétány) hozzájáró úton keresztül hagyható el,
a Jókai Mór utcán a párhuzamos parkolás megmarad, az új buszmegállót ez
esetben is a járda mellett a parkolósávban javasoljuk kiépíteni, így 4 db jármű
parkolása biztosítható (12. ábra).

12. ábra
V1 javaslat a Tátra téri lakótelep Jókai Mór utca felöli oldalának parkolóira
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a másik változat szerint a jelenleg közvetlenül az épületek (A/2, B/3, B/4) előtti
parkolást megszüntetjük, ezzel biztosítva a gyalogososfelületeken a
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biztonságos gyaloglást és a jelenleg elparkolt területeken újabb zöldfelületeket
lehet kialakítani, az úttest mellett párhuzamosan 9 db és egy egyirányú
szervízúton keresztül elérhető merőleges kialakítású parkolóban 41 db
parkolóhely kerül kialakításra, a beavatkozás hátránya, hasonlóan a Jókai Mór
utca felöli beavatkozásokhoz, hogy megnő a gyaloglási távolság és a zöldfelület
érintettsége is, valamint a gépjárműtulajdonosok biztonságérzete is csökkenhet,
az új buszmegállót a parkolósávban a járda mellett javasoljuk kiépíteni (13.
ábra),

13. ábra
V2 javaslat a Tátra téri lakótelep Jókai Mór utca felöli oldalának parkolóira

Mindkét változat esetében, ha a buszmegálló nem kerül kiépítésre, akkor a Jókai Mór
utcában a parkolóhely megközelítését szolgáló utakat és a gyalogátkelőhely
környezetét kivéve végig javasoljuk a parkolósáv kiépítését a Dobos utcáig összesen
22 db.
A parkkal szembeni oldalon a buszmegállóhelyet szintén a padka mellett a Bádogos
utca és a Sas utca között, a villamospályán javasoljuk kiépíteni.
A másik oldali buszmegálló biztonságos megközelítése és a parkoló megközelítését
szolgáló hozzájáró út gyalogos forgalmának biztonságos közlekedése érdekében
javasoljuk a Bádogos utca sarkán található gyalogátkelőhely áthelyezését, eltolva a
Dobos utca irányába.
Kende Kanuth utca
A Kossuth Lajos utca – Kende Kanuth utca sarkán a Kossuth Lajos utca esetében leírt
beavatkozásokat javasoljuk, melyek következtében rendezett lesz az utca bejárata. Az
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utca egyirányú forgalmi rendjét a továbbiakban is javasoljuk megtartani és a VEKOP
által javasolt ellenkező irányú átvezetés a hálózati szempontok szerint is indokoltnak
és szükségesnek tartjuk kiépíteni. A VEKOP-pal ellentétben viszont javasoljuk a
kétoldali párhuzamos parkolási rendet megtartani a bal oldalon egészen a Tátra téri
lakótelepig), a jobb oldalon pedig a Dobos utcáig (a lakótelepi parkolás két eltérő
alternatívája befolyásolja a bal oldal parkolási rendjét és a parkolóhelyek végleges
számát.
A jobb oldalon a Dobos utcáig összesen 51 db parkolóhely alakítható ki párhuzamosan
a padkával, parkolósáv felfestésével.
A Tátra téri lakótelep Kende Kanuth utca felé néző épületeinek megközelítésére és a
parkolási rendre két különböző javaslatot teszünk, mely beavatkozások kihatnak a
Kende Kanuth utca ezen szakaszának parkolási rendjére:
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az egyik változat szerint a B/1 és a B/2 épületek Kende Kanuth utca felé eső
területén oldalanként 18-18 db és az A/1 épület előtt 27 db parkoló létesül a
park oldalában merőlegesen kialakított parkolóban, így legalizáljuk és
javasoljuk kiépíteni a parkolóhelyeket összesen 63 db-ot, melyek
megközelítését a jelenlegi gyalogút kiszélesítésével és a gyalogosfelület eltérő
burkolattal való jelzésével javasoljuk biztosítani, a Kende Kanuth utcához
közeli parkolóblokkok megközelítése egy rövid kétirányú szakasszal
biztosítható, míg az A/1 épület melletti parkolók megközelítése az északi, míg
elhagyása a déli (jelenleg gyalogsétány) hozzájáró úton keresztül hagyható el,
a Kende Kanuth utcán a menetirány szerinti bal oldali párhuzamos parkolás
megmarad (a ki- és bejáratok szabadon hagyásával), ez esetben a Tátra utca és
a Dobos utca között összesen 34 db részére biztosítható a párhuzamos parkolás
(14. ábra).
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14. ábra
V1 javaslat a Tátra téri lakótelep Kende Kanuth utca felöli oldalának parkolóira



a másik változat szerint a jelenleg közvetlenül az épületek (A/1, B/1, B/2) előtti
parkolást megszüntetjük, ezzel biztosítva a gyalogososfelületeken a
biztonságos gyaloglást és a jelenleg elparkolt területeken újabb zöldfelületeket
lehet kialakítani, az úttest mellett merőleges parkolókban 51 db parkolóhely
kerül kialakításra, a beavatkozás hátránya, hogy megnő a gyaloglási távolság
és a zöldfelület érintettsége is, valamint a gépjárműtulajdonosok
biztonságérzete is csökkenhet, ez esetben a Kende Kanuth utca bal oldalán a
Tátra utca és a Dobos utca között 11+4 összesen 15 db részére biztosítható a
párhuzamos parkolás (15. ábra),
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15. ábra
V2 javaslat a Tátra téri lakótelep Kende Kanuth utca felöli oldalának parkolóira

A Kende Kanuth utca keresztező utcákkal szembeni elsőbbségi viszonyai
megváltoznak a TEMPO 30 övezet bevezetésével, melyre figyelmeztető táblákkal
szükséges felhívni a figyelmet.
Szintén a TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Kende Kanuth utca ezen
szakaszán tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb (a
harmadik a Bem utca kereszteződése és a 112. szám előtt):


a Kossuth Lajos utca és a Bocskai utca között a Kende Kanuth utca 76. szám
előtt,



és a Csokonai utca és a Tátra utca között a Kende Kanuth utca 86. szám előtt.

Igló utca
A Kossuth Lajos utca – Kende Kanuth utca sarkán a Kossuth Lajos utca esetében leírt
beavatkozásokat javasoljuk, melyek következtében rendezett lesz az utca bejárata. Az
egyirányú forgalmi és a jelenlegi parkolási rendet javasoljuk a továbbiakban is
megtartani, ugyanakkor javasoljuk a kétoldali parkolósávok újrafestését és a jobb
oldalon található kapubejárók előtti szakaszok megfelelő útburkolati jellel való
ellátását. Az utcában a bal oldalon a 13 db és a jobb oldalon a 10 db, összesen 23 db
parkolóhely megtartását a továbbiakban is javasoljuk.
Szintén a TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül az Igló utcában tervezetten egy
a helyen, az Igló utca 2. szám előtt kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb.
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Tátra téri vásárcsarnok nyugati utcája
A jelenlegi parkolási és forgalmi rend megtartását javasoljuk (egyirányú a Kossuth
Lajos utca irányába), a vásárcsarnok előtti 3 db parkolóhely megszüntetésével,
összesen 10 db parkolóhely marad, ahol a parkolás tiltva van ott parkolásgátló
oszlopok vagy utcabútorok kihelyezése javasolt.
Bár a VEKOP a TEMPO 30 övezet kiépítése keretében nem tervez a kijárathoz
sebességcsökkentő küszöböt telepíteni, de mi javasoljuk a gyalogosbiztonság
szempontjából a kihelyezését.
Tátra téri vásárcsarnok keleti utcája
A jelenlegi parkolási és forgalmi rend megtartását javasoljuk (egyirányú a piac
irányába), a vásárcsarnok előtti 3 db parkolóhely megszüntetésével, összesen 17 db
parkolóhely marad.
A VEKOP ide sem tervez a bejárathoz sebességcsökkentő küszöböt telepíteni, de mi ez
esetben is javasoljuk a gyalogosbiztonság szempontjából a kihelyezését.
A Tátra tér 1. számú ház oldalában húzódó járda felújítása indokolt.
Tátra téri vásárcsarnok és a piac között
Az Igló utca és a Szivacs utca felöli területeken a jelenlegi forgalmi irányok és a
parkolási rend nem változik.
A középső terület két oldalának megközelítése a továbbiakban is vagy az Igló utca
vagy a Kossuth Lajos utca irányából a vásárcsarnok keleti oldalában található utcán
keresztül történik.
Ha szükséges további mozgáskorlátozott parkoló kiépítését (a piac oldalában a Szivacs
utca felöli részen, 3 db parkolóhely helyett 2 db mozgáskorlátozott parkoló létesíthető)
vagy elektromos autó töltésére szolgáló 2 db parkolóhely (szintén a Szivacs utca felöli
részen) kijelölését javasoljuk a területen (16. ábra).
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16. ábra
A piac és a vásárcsarnok közötti szakaszra javasolt opcionális akadálymentes parkoló bővítés

A jelenlegi forgalmi és parkolási rend (maximum 2 óra és 1,5 tonnás korlátozás)
megtartását javasoljuk, de felhívjuk a figyelmet a már korábban bevezetett súly- és az
időkorlátozások betartásának fokozottabb ellenőrzésére (helyszíni ellenőrzés során
szankcionálással vagy a kamerafelvételek alapján utólagos büntetés kiszabásával).
Javasoljuk kerékpártároló támaszok helyén fedett kerékpártárolók létesítését.
Az Igló utca felé eső területen marad 4-4 db, összesen 8 db parkolóhely, míg a Szivacs
utca felől 7+4 db, összesen 13 db parkolóhely. A középső részen a 17 db (+2 db
mozgáskorlátozott) parkolóhely megmarad, számában abban az esetben történik
változás, amennyiben elektromos autók töltésére szolgáló hely vagy további
mozgáskorlátozott hely kerül kialakításra.
A vásárcsarnok hátsó rámpáját a továbbiakban is két irányból javasoljuk áruszállító
járművek részére és kizárólag áruszállítás céljából megközelíteni (a Szivacs utcai
oldalából inkább tolatva), áthajtási lehetőséget a gyalogosforgalom miatt a
továbbiakban sem javasoljuk (indokolt esetben a piac nyitvatartási idején kívül, a
nagyobb járművek esetében lehet kivételt tenni).
Tátra téri piac nyugati utcája
A jelenlegi forgalmi és parkolási rend megtartásra kerül, azaz az utca a Tátra utca felé
egyirányú marad. A piac oldalában 9 db, míg a Tátra tér 5-8. szám előtti szakaszon 23
db, összesen 32 db parkolóhely kerül megtartásra.
Tátra téri piac keleti utcája
A jelenlegi forgalmi rend megtartásra kerül, az utca egyirányú marad a Szivacs utca
irányába. A jelenlegi parkolási rendet javasoljuk átépíteni úgy, hogy a piac oldalában
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párhuzamos parkolókat alakítunk ki 11 db-ot, míg a Tátra tér 12-16. szám előtti
szakaszon halszálkás parkolóhelyeket javasolunk kialakítani összesen 20 db (ügyelve
a kapukijáratok helyére), így összesen 31 db parkolóhely kerül kiépítésre (17. ábra).

17. ábra
Javasolt új parkolási rend a piac keleti oldalának utcájára

Szivacs utca
A piac és a Jókai utca között a jelenlegi egyirányú forgalmi irány és a parkolási rend
nem változik. Az általunk javasolt beavatkozások következtében azonban várhatóan
megnő majd a területet ebben az irányban elhagyó járművek száma, ezért szükséges
egy járműosztályozó kiépítése (két sáv) a jelzőlámpánál, miszerint a bal oldali sávból
balra nagyívben a Kossuth Lajos utcára a városközpont irányába és a Jókai Mór utcára
a Határ út félé, míg a jobb oldali sávból egyenesen a Kossuth Lajos utcára a Mártírok
útja és jobbra kisívben a Jókai Mór utcára a Tátra utca felé. A javasolt kialakítás
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bevezetését követően szükséges a jelzőlámpa zöldidejének felülvizsgálata, ha a
forgalomnagyság és a felálló sorhossz ezt indokolja (18. ábra).

18. ábra
Javaslat a Szivacs utcai járműosztályozó kialakítására

Az utcában a 24 db parkoló (beleszámítva a sarkon álló épület előtti kb. 8 db
parkolóhelyet) marad. A két sáv mentén javasoljuk a szegély sárga színnel való
felfestését és parkolásgátló elemek kihelyezését is.
Tátra utca
Az utca jövőbeni forgalmi rendje a teljes tervezési terület forgalmi rendjére és a
járművek áramlási irányaira is hatással lesz.
A Kende Kanuth utca és a piac közötti szakasz jövőbeni forgalmi rendjére
vonatkozóan három javaslatot teszünk:
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az utca marad egyirányú a Kende Kanuth utca felé, ennek előnye, hogy a
városközpont irányába nem kell kerülni a Szivacs utca irányába, hátránya
viszont, hogy ez esetben a kertvárosi terület további forgalomcsillapítása válik
szükségessé,



a jelenlegi egyirányú forgalmi rend megfordul a Jókai Mór utca felé, előnye,
hogy a piac területét nem csak az Igló utcán keresztül lehet megközelíteni,
hanem a Kende Kanuth utcán át, így a forgalom kevésbé terheli az Igló utcát és
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talán az iskola környéki parkolók kihasználtsága is megnő, illetve a kertvárosi
utcákban nem szükséges további forgalomcsökkentési beavatkozás, mert a
forgalom ebben az irányban nem tudja elhagyni a piac területét (megközelíteni
a Szent Imre herceg utca irányából a Bocskai és a Csokonai utca felől igen, de a
sebességcsökkentő küszöbök ezt a forgalmat lecsökkentik), hátránya viszont,
hogy a Szivacs utca és Jókai utca irányába megnő a forgalom, hiszen más
útvonalon nincs a járművezetőknek lehetősége elhagyni a területet,


kétirányú forgalmi rendet alakítunk ki a Kende Kanuth utca felé, ezen
beavatkozás az előző két javaslat ötvözete, melynek következtében az utca
átjárhatósága javul és az Igló utca és a Szivacs utca forgalmi terhelése csökken,
ugyanakkor a kertvárosi területek átmenőforgalma a jelenlegi szinten marad,
így a további forgalomcsillapító intézkedések lennének szükségesek.

Az általunk javasolt megoldás a középső javaslat, mely az egyirányú fogalmi rendet
megfordítaná, vállalva a Szivacs utcai és a Tátra utcai kijárat forgalmának
növekedésével járó következményeket.
A parkolási rend minden változat esetén megváltozik. Az első két javaslat esetében az
utcában a parkolóhelyeket a páratlan oldalon javasoljuk kialakítani parkolósávként,
így 11 db járműnek biztosíthatunk helyet, míg a harmadik változat esetén az utca ezen
szakaszán megszűnik a közterületi parkolás, ez esetben szükséges parkolásgátló
elemek kihelyezése.
A középső szakasz javasolt parkolási rendre két eltérő változatot dolgoztunk ki, annak
függvényében, hogy az utcára javasolt forgalmi rendek közül melyik valósul meg.
A javaslatok közül az egyirányú forgalmi rend megfordítása a Jókai Mór utca irányába
megvalósítását javasoljuk, mert ez esetben csökkenthető a legnagyobb mértékben a
kertvárosi utcák átmenőforgalma és további forgalmi rend módosítás (egyirányúsítás
vagy lezárás) sem lenne indokolt.
A piac és az iskola közötti szakasz jövőbeni forgalmi rendjére vonatkozóan két
javaslatot teszünk:


az első változat szerint a jelenlegi kétirányú forgalmi rend megtartásra kerül, a
két épület közötti terület javasoljuk három külön részre osztani, a piac
oldalában merőleges parkolók kiépítését 12 db, míg az iskola oldalában szintén
90º-os parkolók kialakítását javasoljuk 14 db, azaz mindösszesen 26 db, míg a
két parkoló között épülne ki a kétirányú forgalom elvezetésére szolgáló útpálya
az ellenkező irányban haladó sávokat szaggatott vonallal elválasztva, a változat
előnye, hogy a kétirányú forgalmi rend miatt a Jókai Mór utca felől érkezők is
tudnak ezen a szakaszon parkolóhelyet keresni (19. ábra),
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19. ábra
Javaslat az egyirányú forgalmi rend esetére kidolgozott parkolási rendre (kivágat a 20. mellékeltből)



a második változat szerint egyirányú forgalmi rend kerülne kialakításra a Jókai
Mór utca irányába, a beavatkozás következtében két épület közötti terület
javasoljuk öt külön részre osztani, a piac oldalában megmarad a 12 db
parkolóhely, mellette javasoljuk a Jókai Mór utca felé vezető sávot kialakítani,
míg az iskola oldalában kétoldali halszálkás 30º-os parkolók kialakítását
javasoljuk (23 db), azaz mindösszesen 35 db-ot, közöttük szintén egy, a Jókai
Mór utca irányába vezető szervízúttal, a változat előnye hogy több parkolóhely
alakítható ki, hátránya, hogy ezt a szakaszt csak a Kossuth Lajos utca felől
érkezve lehet megközelíteni, a Jókai Mór utca felől nem (20. ábra).

20. ábra
Javaslat az egyirányú forgalmi rend esetére kidolgozott parkolási rendre (kivágat a 19. mellékeltből)

Mindkét változat esetén, ha az iskola sportudvarán is kiépül a parkoló, akkor annak
kijáratát a trafóháza mellett elvezetve erre a szakaszra javasoljuk kikötni, csak a Jókai
Mór utca irányába.
A piac és a Jókai Mór utca közötti szakaszon a jelenlegi forgalmi rend megtartását
javasoljuk, ugyanakkor szükségesnek látjuk az utca két oldalán parkolásgátló elemek
(poller vagy zöldterületkiépítés) elhelyezését, mert ezen a szakaszon rendszeres a
szabálytalanul várakozó jármű.
Szintén a TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Tátra utcában tervezetten egy
a helyen, a Jókai Mór utca felöli bejáratnál, a Tátra utca 12. szám előtt kerül
kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb.
Tátra téri iskola nyugati utcája
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A zsákutcában kialakított parkolók megtartását javasoljuk, természetesen a kétirányú
forgalmi rend megtartásával. Abban az esetben, ha az iskola továbbiakban iskolaként
fog működni és a park felöli oldalban kiépül egy új parkoló a hozzájáró úttal, akkor az
utca egyirányúsítását javasoljuk a Tátra utca irányába kialakítani (az iskola
körbejárható lesz az óra járásának megfelelő irányba). A 12 db merőleges parkolóhely
megtartásra kerül. Az B/2 épület előtt a kertes házak megközelítését szolgáló út
megtartását javasoljuk és a behajtás is csak az itt lakók részére biztosítható kb. 5 db
személyautó parkolóhely marad.
Tátra téri iskola keleti utcája
A zsákutcában kialakított parkolók megtartását javasoljuk, természetesen a kétirányú
forgalmi rend megtartásával. Abban az esetben, ha az iskola továbbiakban iskolaként
fog működni és a park felöli oldalban kiépül egy új parkoló a hozzájáró úttal, akkor az
utca egyirányúsítását javasoljuk a Tátra téri lakótelep parkja irányába kialakítani (az
iskola körbejárható lesz az óra járásának megfelelő irányba). Az iskola oldalában ez
esetben 20 db merőleges parkolóhely megtartásra kerül (a jelenlegihez 24 db-hoz
képest). Az B/4 épület előtt a kertes házak megközelítését szolgáló út megtartását
javasoljuk és a behajtás is csak az itt lakók részére biztosítható kb. 5 db személyautó
parkolóhely marad.
Tátra téri iskola déli utcája
Az iskola újranyitása esetén kerülne kialakításra az iskola felöli járda megtartásával
(V1), a park felöli oldalban két részben összesen 34 db merőleges parkoló kiépítésével.
Az iskola bejárata és a parkba vezető sétány vonalában egy sebességcsökkentő küszöb
létesítését javasoljuk. A forgalmi rendet az óra járásának megfelelően az iskola körül
javasoljuk kialakítani (21. ábra).
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21. ábra
V1 javaslat a Tátra tér park felöli oldalában kialakítandó parkolókra

A másik lehetőség az iskola oldalában is bővíteni a parkolóhelyeket ez esetben
összesen 48 db parkolóhely alakítható ki, hasonló forgalomcsökkentő beavatkozások
és forgalmi irány bevezetésével, mint az előző verzióban (22. ábra).
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22. ábra
V2 javaslat a Tátra tér park felöli oldalában kialakítandó parkolókra

Abban az esetben, ha az iskola a továbbiakban sem működik, akkor is a parkolóhelyek
növelése céljából opcionálisan bármelyik változat kialakítható, hiszen itt már a
lakótelepen lakók is igénybe vennék a parkolókat.
Tátra téri iskola belső területei
Az iskola udvarának területei abban az esetben vehetők igénybe a továbbiakban is,
míg az iskola további sorsa nem rendeződik. Ha az iskola esetleg valamilyen formában
újranyit, abban az esetben a parkolóhelyszám nagyjából 50 db hellyel csökkenne a
környéken (V0).
Az iskolaudvarra a behajtási rendet továbbra is a jelenlegi mód szerint javasoljuk
megtartani, abban az esetben viszont, ha az iskola park felöli oldalán kiépül az új
parkoló, akkor javasoljuk az egyirányú forgalmi rend bevezetését mely szerint a Tátra
tér B/4 épület felől történne a megközelítés, a terület elhagyása pedig a Tátra utca
irányába történne (21. ábra).
Az iskola külső kerítésének oldalában és az iskola konyha melléképülete mellett
összesen 24 db (15+3+6) parkolót javaslunk kialakítani. Míg a régi udvar területének
és a belső kerítés külső oldalának egybenyitásával három változat szerint javasoljuk a
parkolási rend kialakítását:


abban az esetben (V1), ha a piac mellett korlátozzuk az áruszállító járművek
parkolását, abban az esetben a területen kizárólag a piac szállítójárműveinek
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biztosítanánk parkolót (jogosultságot az üzemeltető állítja ki) összesen 20 db
(10+10) kistehergépkocsi várakozóhely biztosítható (23. ábra),

23. ábra
V1 javaslat az iskola környékén kialakítandó parkolókra
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a második javaslatunk (V2) egyfajta hibrid megoldás, ez esetben áruszállító
járművek 8 db és személygépkocsik 34 db (9+18+7) is egyaránt használhatnák
a parkolót, de ez esetben is javasoljuk, hogy elsősorban a piac dolgozói és
személygépkocsival érkező eladói vehessék igénybe a parkolót (kiadott
engedély alapján) (24. ábra).
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24. ábra
V2 javaslat az iskola környékén kialakítandó parkolókra



a harmadik javaslatunk (V3) szerint csak személygépkocsik részére alakítanánk
ki parkolót összesen 45 db-ot (9+18+7+11) (25. ábra),

25. ábra
V3 javaslat az iskola környékén kialakítandó parkolókra
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Az iskola salakos udvarában ezen felül 26 db személygépkocsi részére lehet
kialakítani új parkolót. Az udvar megközelítését a Tátra tér B/2 épület iskola felé
eső parkolója felől javasoljuk kiépíteni egy kapu létesítésével, a kijárat pedig az
iskola trafóháza mellett épülne ki és kötne rá a Tátra utcára (kötelező haladási
iránnyal jobbra) (26. ábra).

26. ábra
Javaslat a sportudvar területén kialakítandó parkolókra

A következőkben felsorolt kertvárosi jellegű utcákban a TEMPO 30 övezet kiépítésén
és a forgalomcsillapító küszöbök telepítésén túl csak abban az esetben javasolunk
további forgalomszabályozó intézkedéseket, amennyiben a Tátra utca jelenlegi
forgalmi rendje nem változik meg, miszerint, ha a Tátra utca a Tátra tér irányából
továbbiakban is a Kende Kanuth utca felé marad egyirányú. Ebben az esetben az
átmenő forgalom további csökkentése válik szükségessé, melyet az utcák váltakozó
irányú egyirányúsításával vagy a Kende Kanuth utca felöli végének lezárásával
biztosítható.
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Mindkét beavatkozás szervesen érinti az itt lakók életét, vannak előnyei és hátrányai
is egyaránt. Az eddig kétirányú utcák egyirányúsításával bizonyos utcák
megközelítése komplikáltabb lesz és újabb, eddig nem tapasztalt forgalmi terhelést
generálhat a párhuzamos utcákban és a környező főutak mentén.
Az egyirányú forgalmi rend kialakítása az egyik utca (Nefelejcs utca) lakóinak életét
javítaná, melyet jelenleg a piac felől a városközpont irányába haladó forgalom
előszeretettel használ, de rontaná a másik utcában (Rezeda utca) lakókét, mert
várhatóan ez a beavatkozás csak a forgalom átrendeződésével járna, lényegesebben
hosszabb útvonal választására nem kötelezi a piac felől kiinduló forgalmat. Egyirányú
forgalmi rend kialakításával az utcák egyik oldalában parkolósávok kijelölésére is
adódik lehetőség, a kapubejárók szabadon hagyásával.
A másik beavatkozási javaslat az utcák Kende Kanuth utca felöli végének fizikai
lezárásával járna, ahol a gyalogos és kerékpáros forgalom részére a továbbiakban is
biztosított maradna a kijutás lehetősége. A beavatkozás következtében az utcák
átmenőforgalma megszűnik (bár ez a beavatkozás sem gátolja meg, hogyha valaki a
piacra autóval érkezik az ne itt tegye le a járművét), a piacról induló forgalom inkább
a Jókai Mór utca felé hagyja el a területet. Az utcák csak a Szent Imre herceg utca felől
maradnak megközelíthetőek és a Kende Kanuth utca végében ki kell építeni a
megfordulás lehetőségét is. A beavatkozás legnagyobb hátránya, hogy a nagyobb
járművek (pl. kommunális hulladékszállító járművek) csak tolatva tudnának csak
kijutni az utcákból (nem biztosítható a szükséges terület a megfordulásra).
A tervezés során további forgalomcsillapító intézkedést is átgondoltunk:


minden utca egyirányú lesz a Kende Kanuth utca felé, mely beavatkozás a
Dobos utca forgalmát növelné csak meg,



lakó-pihenő övezet kialakítása (csak az itt lakók és a hozzájuk érkezők
hajthatnak be az útszakaszra), mely beavatkozás következtében a forgalom a
továbbiakban is keresztülhaladna, kivéve, ha olyan kamerás rendszer épülne
ki, mely az áthaladó forgalmat szűri ki és szankcionálja, de ez nagyon
költséges),



sebességcsökkentő küszöb helyett megvalósítható beavatkozások az utcákban
több helyen, pl. növényláda (27. ábra), kútgyűrű, forgalomterelő oszlop vagy
kerékvető kihelyezésével.
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27. ábra
Forgalomcsillapító növényláda (forrás: erdmost.hu)

A felsorolt beavatkozásokat a végső javaslatok kidolgozása során elvetettük, mert az
itt lakók életére nézve több negatív hatással járnak, mint amennyire javítanák a
környezetük élhetőségét.
Abban az esetben, ha a Tátra utca Kende Kanuth utca és a Tátra tér közötti szakaszának
forgalmi rendje megváltozik és az utca ezen szakasza a piac felé lesz egyirányú, abban
az esetben véleményünk szerint elegendő lesz a TEMPO 30 övezet kialakításából
adódó forgalomcsillapító intézkedés (sebességcsökkentő küszöb) az utcákban az
átmenőforgalom csökkentése céljából.
Az utcák teljes hosszában véleményünk szerint nagyjából 35-40 db jármű parkolása
még nem befolyásolja a forgalom szabad áramlását. A váltott oldali, szokásjog alapján
kialakult parkolási rend ráadásul pont a szabályozatlansága okán további
sebességcsökkentő hatással jár, mint amit egy-egy utcabútor kihelyezésével elérnénk.
Bocskai utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Bocskai utcában
tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:
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a Bocskai utca 2. szám előtt,



a Bocskai utca 12b. és a 14. szám között,

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

A Bocskai utca 14. szám előtti mozgáskorlátozott parkolót, ha a továbbiakban is
szükséges javasoljuk megtartani és évenkénti rendszerességgel felülvizsgálni az
igényt.
Csokonai utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Csokonai utcában
tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:


a Csokonai utca 2. szám előtt,



a Csokonai utca 12. szám előtt.

A Csokonai utca 7a. szám előtti mozgáskorlátozott parkolót, ha a továbbiakban is
szükséges javasoljuk megtartani és ez esetben is évenkénti rendszerességgel
felülvizsgálni az igényt.
A Csokonai utca 1. szám előtti egyénileg kijelölt és felfestett elektromos autó töltésére
szolgáló parkolóhoz javasolunk kiépíteni egy elektromos autó töltésére szolgáló
kiállást, amennyiben erre a továbbiakban is szükség van.
Nefelejcs utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Nefelejcs utcában
tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:


a Nefelejcs utca 2. szám előtt,



a Nefelejcs utca 12. és a 14. szám között.

A VEKOP kerékpáros projekt az utca páratlan oldalába javasolja a parkolósáv
kiépítését, de véleményünk szerint ez csak az egyirányú forgalmi rend kiépítésével
lenne lehetséges.
Rezeda utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Rezeda utcában
tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:


a Rezeda utca 2. szám előtt,



a Rezeda utca 14. szám előtt.

Liliom utca
A területre javasolt TEMPO 30 övezet kiépítésének keretén belül a Liliom utcában
tervezetten két helyen kerül kihelyezésre forgalomcsillapító küszöb:


a Liliom utca 2. szám előtt,



a Liliom utca 14a. előtt.
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A következő négy utca esetében is, bár azok tervezési terület határán kívül esnek,
tettünk javaslatokat, melyeket a tervezés során követett hálózati szemlélet indokolttá
tesz.
Nagysándor József utca
Javasoljuk új megállóhelyek kialakítását a Jókai Mór utca és a Török Flóris utca közötti
szakon több helyen (lásd a 2.2. fejezet ide vonatkozó részét).
Javasoljuk gyalogátkelőhely létesítését a Kende Kanuth utca és a Vécsey utca
környezetében, mely biztosíthatja a gyalogosközlekedés biztonságos átkelését a
nagyforgalmú úton keresztül, így a Pacsirtatelep irányából a tervezési terület irányába
is lerövidülnének a gyalogos eljutási távolságok.
A Szent Imre herceg utca kereszteződésében javasoljuk járműosztályozó kiépítését,
azaz külön sáv kiépítését a Kossuth Lajos utca felé jobbra kanyarodó kanyaródó és az
egyenesen haladó forgalom részére.
Bem utca
Javasoljuk az egyirányú forgalmi rend megtartását a Kende Kanuth utca felé vezető
irányban és parkolósáv kiépítését a páratlan számú házak oldalában, a kapubejárók
szabadon hagyásával és a szükséges burkolati jelek felfestésével.
Vécsey utca
Javasoljuk az egyirányú forgalmi rend kialakítását a Bem utca felé vezető irányban és
parkolósáv kiépítését a páratlan számú házak oldalában, a kapubejárók szabadon
hagyásával és a szükséges burkolati jelek felfestésével.
Bajza utca
Az átmenőforgalom csökkentése érdekében javasoljuk az utca egyirányú forgalmi
rendjének kiépítését a Nagysándor József utca felé, mely beavatkozással tovább
csökkenthető a terület átmenőforgalma, mely eseténként a Bajza utca – Dobos utca
útvonalon kerüli ki a Nagysándor József és a Szent Imre herceg utca
kereszteződésében található jelzőlámpát. A parkolósáv kiépítését a páratlan számú
házak oldalában javasoljuk kiépíteni a kapubejárók szabadon hagyásával és a
szükséges burkolati jelek felfestésével. Az utca megközelítése déli irányból a
továbbiakban a Nagysándor József utca – Szent Imre herceg utca – Dobos utca
útvonalon vagy a Jókai Mór utca – Dobos utca útvonalon lehetséges.

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.
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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.

Belső úthálózat járda- és útburkolatának javítása, felújítása
A vizsgálati terület 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 kátyúzás és újraaszfaltozás nem elegendő
beavatkozás. 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.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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fotó

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK FELÜLVIZSGÁLATA
A vizsgálati területen jelenleg, a kertvárosi terület utcáit nem számolva közel 680 db
parkolóhely található, a várakozás többé-kevésbe a KRESZ ide vonatkozó
szabályainak megfelelően zajlik, budapesti léptékkel vizsgálva a szabálytalan parkolás
csak bizonyos időszakokban (szombaton a piac nyitvatartása idején) és
utcaszakaszokon figyelhető meg, de ezt a tényt leszámítva nem számottevő probléma
városrészben. Azonban a forgalomvonzó létesítmények, így a piac 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, így a piac használóinak ösztönzését
(szemléletformálással, tájékoztatással), hogy közösségi közlekedéssel vagy aktív
közlekedési módokkal (például kerékpárral, rollerrel vagy gyalogosan) közelítsék meg
a piacot.
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 az UTIBER által tett javaslatoktól eltérőek is lehetnek.
A műszaki tervezéskor a területen jelenleg kialakított és általunk javasolt
mozgáskorlátozott és áruszállító járművek részére elkülönített parkolóállások,
felülvizsgálatát a továbbiakban is folyamatosan szükségesnek tartjuk elvégezni és az
igényeknek megfelelően tervezetten kijelölni.

A parkolás tervezése során alkalmazott általános szempontok
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A parkolás és létesítményei tervezését az építésügyi, a közlekedésjogi és a vonatkozó,
hatályos útügyi műszaki előírások szerint kell végrehajtani4.
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. a piac
melletti utcában napközben a piac vásárlói és eladói, estétől reggelig 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.

4

A fejezet az ÚT 2-1.210:2005 ÚME előírásból szó szerint átvett idézeteket, szemelvényeket is tartalmaz.
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A felállási módok:
 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.

A belső úthálózat parkolási gondjainak megoldására javasolt konkrét
beavatkozások részletes, utcaszintű ismertetése
A javasolt forgalmi beavatkozások és parkolóhely-rendezések eredményeképpen a 2.
mellékletben foglaljuk össze, az egyes területekre lebontva a parkolóhelyek számának
változását (parkolási mérleg) és a 3. mellékletben pedig az egyes parkolófelületenként
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a tervezett parkolóhelyek számát, az igénybevett területnagyságot, az esetlegesen
áthelyezendő/kivágandó/újonnan telepítendő fák számát.
Jelen társadalmi egyeztetési változatban egyes utcákra vonatkozó parkolóhelykialakítási javaslataink a forgalmi beavatkozásokkal együtt kerülnek bemutatásra a 2.3
fejezetben.
A végleges változat elkészítése során a javaslataink részletesen, a méretek
ismertetésével kerülnek majd bemutatásra ebben a fejezetben a társadalmi egyeztetés
során érkezett észrevételek kiértékelésével együtt.
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A VÁSÁRCSARNOK ÉS A PIAC ÉPÜLETÉNEK VIZSGÁLATA
ÉS A JÖVŐBENI FEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI
Meglévő állapot ismertetése
Parkolási helyzet
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28. ábra
Parkolásra igénybe vett közterületek a piac környezetében
(forrás: Építészeti műszaki leírás)

A piac közvetlen környezetében a működéséhez szükséges gépjárműállomány
kezelése megoldatlan. A piacra érkező vásárlók a környező utcákon parkolnak sok
esetben lehetetlenné téve a gyalogos és kerékpáros közlekedést, a piacra érkező eladók
áruszállítói járművei tovább rontják a zsúfolt közterületi helyzetet. A vásárlói, illetve
technológiai forgalom nincs szétválasztva - gyakorlatilag a piac árufeltöltése
megoldatlan - ami balesetveszélyes helyzetek kialakulásához vezethet.
Közterületek állapota, jellege
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29. ábra:
Elsődleges, sürgős (sötét) illetve ütemezett (világos) beavatkozást igénylő közterületek a piac
környezetében (forrás: Építészeti műszaki leírás)

A piac környezetében a közterületek állapota, minősége vegyes képet mutat. A
parkoló autók a közterületeket gyakorlatilag megszüntetik, azok nagy részét egyszerű
gépjárműtárolóként definiálják, így klasszikus értelemben vett "közterületekről" nem
is beszélhetünk. A megújulási folyamat előfeltétele az autók terepszintről történő
eltüntetése volna, az így visszanyert, valóságban is a köz számára használható
közterületek újra értelmezése és megújulása csak ezután történhet. Javasolt a Kossuth
Lajos utca - Szivacs utca - Tátra tér - Igló utca által határolt tömböt ebben a tekintetben
egységben kezelni.
Klasszikus értelemben vett "köztér" a területen nincs, a közterületek a piac
környezetében kizárólag közlekedési funkciókat látnak el, a Tátra tér maga pedig
jelenleg közparkként működik.
Településkarakter, funkcióvizsgálat

68

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

30. ábra:
Funkcióvizsgálat - kereskedelmi és szolgáltató földszinti egységek a piac környezetében
(forrás: Építészeti műszaki leírás)

A kerület központjának a Kossuth Lajos utcát, illetve a hozzá szervesen kapcsolódó
Tátra teret valamin az Emlékezés terét tekinthetjük. A beépítésre jellemző a
földszintes, zártsorú, közepes intenzitású - ennek növelése nem is volna kívánatos heterogén építészeti megjelenésű városszövet mely sík területen fekszik. Az utcák
zöldsávval rendelkeznek. A városrész karakterétől nem idegen az épületek földszinti
zónájának kereskedelmi, szolgáltató vagy kulturális hasznosítása, sétálóutca vagy
vegyes közlekedésű területek kialakítása zárt épített térfalakkal.
A piac, illetve a vásárcsarnok kereskedelmi funkcióval bír, ezek határozzák meg a tér
jellegét. A Kossuth Lajos utcától a Tátra utcáig az épületek földszintje vegyes képet
mutat, többségében kereskedelmi, szolgáltató egységek működnek a házakban a
közterületek felől megközelíthető módon. A Tátra utcától keletre a tér lakódominánssá
válik, a földszinti kiegészítő funkciók eltűnnek.
Sajátos építészeti problémák
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31. ábra:
Közterületi (sötét) illetve magánterületi (világos) zöldfelületek a piac környezetében
(forrás: Építészeti műszaki leírás)

A Tátra tér közterületei alulértékeltek, használati módjuk nem használja ki az
adottságokat. Az épületállomány heterogén, az építészeti minőség vegyes.
A piac épülete - mint a legtöbb városi piac - egy belső piactérre "dolgozik", ide kerültek
a mobil standok és ide nyílnak az épített üzletek is. A piactér megközelítése a
vásárcsarnok felől megoldott, a másik három oldalról jelöletlen, szűkös kapukon lehet
bejutni.
Jellegéből adódóan a piac hátat fordít a városnak, a környező utcák felé zárt
homlokzatokkal rendelkezik. A teret határoló utcák térfalai vegyesek.
A szabályosan és szabálytalanul parkoló autók a közterületeket, földszinti üzleteket
láthatatlanná, elérhetetlenné teszik ezért félő ezen közterületek további romlása és a
még meglévő kereskedelmi egységek megszűnése.
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A piac körül a - városrészre jellemző - közterületi zöld sáv hiányos vagy nem is létezik,
a Tátra utcától északi irányban a köztéri zöldterületek gyakorlatilag megszűntek,
átadták a helyet a parkoló gépjárműveknek.

Településfejlesztési
környezet

követelmények,

harmonizáció,

szabályozási

A kiépített promenádnak és a Kossuth térnek köszönhetően aktív közösségi élet jellemzi a
területet. Ugyanakkor az épületek felújítása nem történt meg (homlokzat, városkép), a
vállalkozásoknak helyt adó magántulajdonban lévő „butiképületek” és pavilonok a vállalkozások
működése szempontjából nem elégítik ki a kor követelményeit, s városképileg is zavaróak. A
tengelyre fűződő Tátra téri piac épületének és környezetének rendezése nem fejeződött be.5
...
Pesterzsébet központja funkcionális szempontból nem kellően komplex, közlekedési szempontból
hiányos, a közterületek további humanizálására van szükség, a piac használhatósága nem
kielégítő, a kapcsolódó zöldfelületek rehabilitációra szorulnak, a vállalkozói aktivitás elmarad a
kívánatostól, a fogyasztási szokások negatívan változtak.
Megújulhatnak a közterek, a zöldfelületek, az épített értékek. Könnyebben használhatóvá válik
a terület a gyalogosok, kerékpárosok számára, rendezettebbek lesznek a parkolási lehetőségek.
Másrészt a gazdasági környezet, a szolgáltatások javítása révén komplexebb
funkciókínálat jelenik meg, lehetőséghez és versenyképességi előnyhöz jut a helyi
kiskereskedelem, megújul a piac, növekszik a kerület vonzereje, megújulnak a kulturális
létesítmények.
...
Szükség van a piac használhatóbbá tételére, felújítására. A parkolási problémákra a közterületek
újrafelosztása, rendezése, térszín alatti parkolók kialakítása adhat választ. Előnyben kell
részesíteni a belső területeken a gyalogos és kerékpáros közlekedést, ennek érdekében a
forgalomtechnikai megoldások végiggondolása szükséges minden közterületi beavatkozásnál. A
közterületek minőségének javítása fontos feladat, ugyanakkor az állagmegóvás, fenntartás is
szükséges. A sétálóutcák kialakítása hozzájárul a helyi kereskedelem és szolgáltatások
támogatásához, a városi élhetőség javításhoz.
...

5

KÉSZ részlet
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32. ábra: Szabályozási környezet (forrás: Építészeti műszaki leírás)

33. ábra: Szabályozási terv, KÉSZ részlet (forrás: Építészeti műszaki leírás)

A jelenleg hatályos KÉSZ a piac telkére az épület által közrefogott belső piactér alá
terepszint alatti teremgarázs létesítését irányozza elő, ami építészeti szempontból
logikus megoldás. Ehhez képest minden ettől eltérő javaslat jelentős kockázatokkal és
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kompromisszumokkal terhelt így javasoljuk a KÉSZ előírásait betartó terv készíttetését
az alábbi koncepcióterv alapján.

Terepszint alatti teremgarázs leírása
A "piactér" alatt 200 állásos 2 szintes mélygarázs létesítése lehetséges. A garázs
feltárása az Iglói utca felől megoldható, a kihajtás a Szivacs utca felé történik. A
garázsban egy felvonóval ellátott lépcsőház biztosítja a piactér akadálymentes
megközelítését, a felépítmény a felszínen lehetővé teszi a piactér lezárását, a garázs
megközelíthetősége a piac nyitvatartási idején túlmenően is biztosított.
Javasolt szerkezeti kialakítás
Alapozás - talajviszonyoknak és talajvízviszonyoknak megfelelő alapozási szerkezet,
nagy valószínűséggel monolit vasbeton lemezalap
Felmenő teherhordó szerkezetek - monolit vasbeton falazatok, pillérek, illetve
födémek
Zárófödém - gépkocsis forgalomra méretezett monolit vasbeton lemezfödém
csapadékvíz elleni szigeteléssel, ágyazott bazalt kiskockakő vagy beton térkő
burkolattal
Munkagödör-megtámasztás - a piac épületének viszonylagos közelsége speciális
mélyépítési szerkezetek alkalmazását indokolja. A feltételezhető alapozás (beton
sávalap) megerősítése (injektálásos eljárással) vagy a munkagödör cölöpfalas vagy
résfalas megtámasztása is megfelelő megoldás lehet.

Felszíni közterület-alakítás leírása
Általánosságban elmondható, hogy a piac közvetlen környezetében a közterületeken
csúcsidőben kb. 220-250 gépkocsi parkol. A parkolási helyzet rendezetlen,
szabálytalan, a közterületek minősége, a városrész élhetősége a parkolási helyzet
rendezése és megoldása nélkül nem javítható. A parkoló gépkocsik jellemzően három
forrásból érkeznek: a piacra érkező árusok, a piacra érkező vásárlók, illetve az itt lakó,
garázzsal nem rendelkező lakosok autói találhatók a közterületeken.
A felszíni közterületi rendezési javaslat a tervezett mélygarázs létesítésével együtt
jelenthet csak megoldást, önmagában értelmetlen, csak további feszültségeket
gerjesztene. A javasolt megoldás összesen 293 autó elhelyezését irányozza elő, 200
gépkocsi terepszint alatti mélygarázsba 93 autó terepszinten kapna helyet.
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Tátra tér észak-keleti és dél-nyugati határoló út
Elsődleges feladat a területen a felszíni parkolás legteljesebb mértékű megszüntetése.
A piac árufeltöltése a pinceszintről gazdaságosan nem oldható meg így az
árufeltöltéshez felszíni parkolókat kell továbbra is biztosítani a piac működéséhez.
Az egyirányú utcákat osztott pályás kialakítással két párhuzamos forgalmi sávra
osztottuk. Az elsődleges forgalmi sávot a piac feltöltésére szolgáló szervizúttól
zöldsáv, illetve az utcákról hiányzó fasor választja el. A szervizút mellett - a piacépület
mellett az árusok számára fenntartott, árufeltöltésre igénybe vehető parkolókat
alakítottunk ki. A két forgalmi sáv mechanikai elválasztása biztosítja az illetéktelen
használat megakadályozását. Javasolt a szervizút egyéb, kontrollálható lezárása sorompó, egyéb beléptető rendszer - mely csak a regisztrált eladókat, szemétszállítót,
stb. engedi belépni. Az elsődleges forgalmi sáv és az utcát határoló épületek között
járda fut, a forgalmi sáv kerékpáros közlekedésre is igénybe vehető vegyes úttest,
szélessége, illetve az elválasztó zöldsáv és növényzet a szabálytalan parkolást
lehetetlenné teszi.
A tervezett zöldsáv pótolja az utcákból jelenleg hiányzó növényzetet, illetve megoldja
a piacépület gazdasági homlokzatának vizuális lehatárolását. A piaccal átellenes oldali
parkolás megszüntetése helyzetbe hozza a földszinti, utcáról nyíló kiskereskedelmi
egységeket.
Az utcák forgalomtechnikai szempontból változatlanok, az ingatlanok meglévő
gépkocsis bejáratait meg kell tartani. Javasolt burkolat elsődleges úttesten aszfalt,
szervizúton, parkolókban, járdán szürke beton térkő.
Tátra utca
A Tátra utca szélessége nem teszi lehetővé a fent leírt megoldás alkalmazását. Az
egyirányú utca bal oldalán a regisztrált elárusítók számára fenntartott parkolóhelyeket
alakítottunk ki, amiket áruszállítás esetén vehetnek igénybe. Az utca jobb oldalán az
úttest mellett új zöldsávot és járdát terveztünk, ami megegyezik a Tátra utca további
szakaszainak kialakításával.
Az iskola előkertjében jelenleg található közcélú parkoló megszüntetendő. Javasolt a
Tátra utca egyirányúsítása észak-keleti irányba. Javasolt burkolat úttesten aszfalt,
parkolókban, járdán szürke beton térkő.
Iglói utca
Az utcán a jobboldali parkolás megszüntetendő, helyette fásított zöldsáv kialakítása
javasolt. A bal oldali parkolás megtartandó, a járdába integrált fasor kiegészítendő a
hiányos helyeken.
Az utca forgalomtechnikai szempontból változatlan, javasolt burkolat utcán aszfalt,
parkolókban, járdán szürke beton térkő. Az utcán a jobboldali parkolás részlegesen
megtartható, a hiányos, részben burkolt zöldsáv visszaállítása, kiegészítése javasolt. A
bal oldali utcai parkolás megtartandó, a tömbbelsőt a gépkocsis forgalom elől le kell
zárni. A nagyméretű burkolt téren nagyobb egybefüggő felületű, vertikálisan is
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mozgatott zöldfelület kialakítása javasolt. Az utca forgalomtechnikai szempontból
változatlan, javasolt burkolat utcán, parkolókban aszfalt, járdán szürke beton térkő.
Szivacs utca
Az utcán a jobboldali parkolás a jelenlegi formában megtartható, a hiányos
(lebetonozott) zöldsáv visszaállítása, fásítása javasolt. A bal oldali utcai parkolás
megtartandó, a tömbbelsőt a gépkocsis forgalom elől le kell zárni. A nagyméretű
burkolt téren nagyobb egybefüggő felületű, vertikálisan is mozgatott zöldfelület
kialakítása javasolt.
Az utca forgalomtechnikai szempontból változatlan, javasolt burkolat utcán,
parkolókban aszfalt, járdán szürke beton térkő.
Vásárcsarnok környezete
A vásárcsarnok két oldalán a csarnok melletti oldalon párhuzamos parkolás
kialakítása javasolt, a tér átellenes oldalain - hátsókertek mentén, illetve az irodaház
mellett - a jelenlegi parkolás megszüntetendő, helyette a járda és úttest közötti
zöldsávot kell létesíteni fákkal. Az árufeltöltés számára a nyolc felszíni parkolóhelyből
javasolt csak erre a célra fenntartott parkolókat kijelölni.
A vásárcsarnok északi bejárata előtti parkolás megszüntetendő, a területet gépkocsis
forgalom elől el kell zárni - javasolt burkolat bazalt kiskockakő vagy szürke beton
térkő.
A vásárcsarnok déli bejárata előtti térség autós forgalom elől elzárt terület bazalt
kiskockakő vagy szürke beton térkő burkolattal. Úttestbe süllyeszthető automata
forgalomkorlátozó oszlop beépítésével biztosítható jogosult járművek áthaladása.
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A TÁTRA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK
VIZSGÁLATA
ÉS
A
JÖVŐBENI
FEJLESZTÉSÉNEK
LEHETSÉGES IRÁNYAI
. Meglévő állapot ismertetése
Építészeti épületvizsgálat
Általánosságban: jelen épületvizsgálat építészeti jellegű analízis, tartószerkezeti,
épületgépészeti és épületvillamossági szakági részletes vizsgálatot nem tartalmaz, a
rendelkezésre álló tervdokumentáció illetve helyszíni szemrevételezés alapján készült. A
vizsgálat tárgya az épület további hasznosításának építészeti lehetőségeinek feltárása. A
Tulajdonosi döntést követően az épület egyes szerkezeteinek jogszabályok szerinti állapotrögzítő
szakvéleményeinek elkészítése mindenképpen szükséges a választott hasznosítási koncepciónak
megfelelő tartalommal.5
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"A" épület - főépület

34. ábra: Iskola, „A” épület (forrás: Építészeti műszaki leírás)

Az épületrész P+F+2 szintszámú lapostetős épület. A pinceszinten gépészeti
helyiségek, raktárak, illetve egy nagyméretű óvóhely található. A pincét közműalagút
köti össze a többi épületrésszel.
A földszinten illetve az emeleti szinteken tantermek és az ezekhez tartozó kiegészítő
helyiségek kaptak helyet észak-nyugatra tájolt közlekedővel és dél-keletre tájolt
tantermekkel. Az épületrész nyugati végében kapott helyet a lépcsőház illetve a
kétnemű wc csoport.
A ház vegyes tartószerkezeti rendszerrel rendelkezik, a tantermek monolit vasbeton
pillérvázas tartószerkezettel míg a lépcsőház és a vizes helyiségek falazott falas
tartószerkezettel épültek. A födémek nagy valószínűséggel monolit vasbeton
szerkezetek átlagosnak mondható fesztávokkal. A pinceszinti tartószerkezetek
falazott téglafalak. Az épületen azonnali beavatkozást igénylő tartószerkezeti hibák a
szemrevételezés alapján nem találhatók.
A szakipari szerkezetek, nem teherhordó térelhatároló szerkezetek állapota kielégítő,
a rendelkezésre álló tervek alapján az építéskori állapotnak megfelelő 70 éves
épületszerkezetek, azonnali beavatkozást nem igényelnek. A pincében, földszinten
illetve a második emeleten vizesedésre utaló nyomok nem találhatók.
Az épületgépészeti illetve épületvillamossági rendszerek állapota nem megítélhető az épület használaton kívül van -, a műszaki színvonal az 1980-as terveknek megfelelő
(40 éves), ennek megfelelően kijelenthető, hogy a jelenkori igények kielégítésére nem
alkalmasak.
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1. táblázat: „A” épület, SWOT elemzés
(forrás: saját szerkesztés az Építészeti műszaki leírás alapján)

Erősségek

Gyengeségek

megfelelő állapotú tartószerkezetek

meglévő térszerkezet csak oktatási
intézménynek megfelelő

megfelelő állapotú szakipari szerkezetek

elavult épületgépészeti és épületvillamossági
rendszerek

vegyes tartószerkezeti rendszer
eredeti terv szerint is többszintes kialakítás

bonyolult bontási munkák és organizáció

településszerkezeten belüli elhelyezkedés
Lehetőségek

Veszélyek

tartószerkezeti kialakítás, flexibilis
térszerkezet lehetővé teszi az épület
átalakítását

további állagromlás

teljes bontás

veszélyes besorolású beépített anyagok

hasznosítás átalakítás nélkül
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szabályozási környezet változása, építési
vagy bontási korlátozás
bizonyos fejlesztési stratégiák ellen
megnyilvánuló civil, lakossági ellenállás
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"B" épület - tornaterem, kazánház

35. ábra: Iskola, „B” épület (forrás: Építészeti műszaki leírás)

Az épületrész P+F szintszámú lapostetős épület. A kazánházat közműalagút köti
össze a többi épületrésszel.
A földszinten tornaterem és az ezekhez tartozó kiegészítő helyiségek kaptak helyet. A
tornatermet a dél-keleti végfala mellett az 1980-as években dilatált hozzáépítéssel új
kazánházzal bővítették.
A tornaterem falazott falas tartószerkezettel épült, a pinceszinti tartószerkezetek
falazott téglafalak. A zárófödém nagy valószínűséggel monolit vasbeton szerkezet. A
kazánház tartószerkezetei falazott téglafalak illetve monolit vasbeton födém. Az
épületen azonnali beavatkozást igénylő tartószerkezeti hibák a szemrevételezés
alapján nem találhatók.
A szakipari szerkezetek, nem teherhordó térelhatároló szerkezetek állapota kielégítő,
a rendelkezésre álló tervek alapján az építéskori állapotnak megfelelő 70 éves
épületszerkezetek, azonnali beavatkozást nem igényelnek. Vizesedésre utaló nyomok
nem találhatók.
Az épületgépészeti illetve épületvillamossági rendszerek állapota nem megítélhető az épület használaton kívül van -, a műszaki színvonal az 1980-as terveknek megfelelő
(40 éves), ennek megfelelően kijelenthető, hogy a jelenkori igények kielégítésére nem
alkalmasak.
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2. táblázat: „B” épület, SWOT elemzés
(forrás: saját szerkesztés az Építészeti műszaki leírás alapján)

Erősségek
megfelelő állapotú tartószerkezetek
megfelelő állapotú szakipari szerkezetek

Gyengeségek
bonyolult bontási munkák és organizáció
eredeti terv szerint egyszintes kialakítás

nagyfesztávú egyedi tartószerkezet
településszerkezeten belüli elhelyezkedés
meglévő térszerkezet többfajta hasznosítás
számára megfelelő
Lehetőségek

Veszélyek

hasznosítás átalakítás nélkül

további állagromlás

teljes bontás

veszélyes besorolású beépített anyagok

tartószerkezeti kialakítás, flexibilis
térszerkezet lehetővé teszi az épület
átalakítását
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elavult épületgépészeti és épületvillamossági
rendszerek

szabályozási környezet változása, építési
vagy bontási korlátozás

bizonyos fejlesztési stratégiák ellen
megnyilvánuló civil, lakossági ellenállás

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

"C" épület - összekötő épület

36. ábra: Iskola, „C” épület (forrás: Építészeti műszaki leírás)

Az épületrész földszintes lapostetős épület, melyet közműalagút köt össze az "A" és
"B" épületrésszel.
A földszinten tantermek és az ezekhez tartozó kiegészítő helyiségek kaptak helyet
észak-keletre tájolt közlekedővel és dél-nyugatra tájolt tantermekkel.
A ház falazott falas tartószerkezettel épült. A födém nagy valószínűséggel monolit
vasbeton szerkezet átlagosnak mondható fesztávokkal. Az épületen azonnali
beavatkozást igénylő tartószerkezeti hibák a szemrevételezés alapján nem találhatók.
A szakipari szerkezetek, nem teherhordó térelhatároló szerkezetek állapota kielégítő,
a rendelkezésre álló tervek alapján az építéskori állapotnak megfelelő 70 éves
épületszerkezetek, azonnali beavatkozást nem igényelnek. A földszinten vizesedésre
utaló nyomok sem a lábazati zónában sem a mennyezeten nem találhatók.
Az épületgépészeti illetve épületvillamossági rendszerek állapota nem megítélhető az épület használaton kívül van -, a műszaki színvonal az 1980-as terveknek megfelelő
(40 éves), ennek megfelelően kijelenthető, hogy a jelenkori igények kielégítésére nem
alkalmasak.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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3. táblázat: „C” épület, SWOT elemzés
(forrás: saját szerkesztés az Építészeti műszaki leírás alapján)

Erősségek

Gyengeségek

megfelelő állapotú tartószerkezetek

falas tartószerkezet

településszerkezeten belüli elhelyezkedés

eredeti terv szerint egyszintes kialakítás
elavult épületgépészeti és épületvillamossági
rendszerek

egyszerű bontási munkák és organizáció

rossz állapotú szakipari szerkezetek
meglévő térszerkezet és tartószerkezet csak
korlátozott hasznosítás (oktatás) számára
megfelelő

Lehetőségek

Veszélyek

hasznosítás átalakítás nélkül

további állagromlás

teljes bontás

veszélyes besorolású beépített anyagok

magas költségekkel járó hasznosítás
átalakítással
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szabályozási környezet változása, építési
vagy bontási korlátozás
bizonyos fejlesztési stratégiák ellen
megnyilvánuló civil, lakossági ellenállás

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

"D" épület - kiszolgáló épület, főbejárat

37. ábra: Iskola, „D” épület (forrás: Építészeti műszaki leírás)

Az épületrész földszintes lapostetős épület, melyet közműalagút köt össze az "A" és
"B" épületrésszel.
A földszinten bejárattól észak-keleti irányban üzemi konyha, étkező és az ezekhez
tartozó kiegészítő helyiségek kaptak helyet dél-nyugati irányban gondnoki lakást
alakítottak ki.
A ház falazott falas tartószerkezettel épült. A födém nagy valószínűséggel monolit
vasbeton szerkezet átlagosnak mondható fesztávokkal. Az épületen azonnali
beavatkozást igénylő tartószerkezeti hibák a szemrevételezés alapján nem találhatók.
A szakipari szerkezetek, nem teherhordó térelhatároló szerkezetek állapota kielégítő,
a rendelkezésre álló tervek alapján az építéskori állapotnak megfelelő 70 éves
épületszerkezetek, azonnali beavatkozást nem igényelnek. A földszinten a lábazati
zónában vizesedésre utaló nyomok láthatók, az épületrész megtartása és hasznosítása
esetén a szigetelési hibákat fel kell tárni és javítani szükséges.
Az épületgépészeti, illetve épületvillamossági rendszerek állapota nem megítélhető az épület használaton kívül van -, a műszaki színvonal az 1980-as terveknek megfelelő
(40 éves), ennek megfelelően kijelenthető, hogy a jelenkori igények kielégítésére nem
alkalmasak.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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4. táblázat: „D” épület, SWOT elemzés
(forrás: saját szerkesztés az Építészeti műszaki leírás alapján)

Erősségek

Gyengeségek

megfelelő állapotú tartószerkezetek

falas tartószerkezet

településszerkezeten belüli elhelyezkedés

eredeti terv szerint egyszintes kialakítás
elavult épületgépészeti és épületvillamossági
rendszerek

egyszerű bontási munkák és organizáció

rossz állapotú szakipari szerkezetek
meglévő térszerkezet és tartószerkezet csak
korlátozott hasznosítás (oktatás) számára
megfelelő

Lehetőségek

Veszélyek

hasznosítás átalakítás nélkül

további állagromlás

teljes bontás

veszélyes besorolású beépített anyagok

magas költségekkel járó hasznosítás
átalakítással
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szabályozási környezet változása, építési
vagy bontási korlátozás
bizonyos fejlesztési stratégiák ellen
megnyilvánuló civil, lakossági ellenállás

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Iskolaudvar, növényállomány

38. ábra: Iskolaudvar, növényállomány (forrás: Építészeti műszaki leírás)

A telek beépítetlen része két nagyobb méretű iskolaudvarra, valamint négy előkertre
tagolható. Általánosságban megállapítható, hogy a kert növényzete nem friss
telepítésű, a fák törzsátmérője jellemzően 30 - 80 cm között változik, mindegyik
életképes, kivágásuk csak indokolt esetben lehetséges.
Az észak-nyugati előkert (Tátra utca) burkolt, jelenleg parkolóként hasznosítják,
értékes növényzettel nem rendelkezik.
Az észak-keleti előkert burkolt, jelenleg parkolóként hasznosítják, egy megtartandó fa
képezi a teljes növényzetét.
A dél-keleti előkert (park felé néző) zöldterület, megtartandó fasorral. A zöld előkert
a közpark zöldjét zárja le és kapcsolja a térfalat képező iskolaépülethez.
A dél-nyugati előkert zöldterület, a tornaterem mellett megtartandó fasorral.
A déli iskolaudvar salakos sportpályát tartalmazó sík sportudvar. A többszintes
főépületet a földszintes kiszolgáló épülettel összekötő épületszárny melletti terület
zöldterület hat megtartandó fával.
Az északi iskolaudvar jelenleg burkolt, ideiglenes parkolóként működik. A háromszintes főépület előtt öt megtartandó fával rendelkezik.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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Településfejlesztési
környezet

követelmények,

harmonizáció,

szabályozási

Általánosságban elmondható, hogy a pesterzsébeti nevelési, oktatási létesítmények kapacitása
kielégíti a férőhelyi igényeket. Az óvodai, általános iskolai és középfokú oktatási intézmények
Erzsébetfalva és Pacsirtatelep városrészben koncentrálódnak.5
...
Fejleszteni kell az önkormányzati bérlakásállomány minőségi összetételét. Támogatási
konstrukciók megjelenése esetén meg kell vizsgálni egy fecskeház kialakításának lehetőségét,
mely kifejezetten határozott időszakra biztosít kedvezményes lakbér és megtakarítási
kötelezettség mellett lakhatást fiatal családok számára.
...
A lakásállomány minőségi összetételében szükség van az új építésű lakások számának
növelésére, mely a képzett, munkajövedelemmel rendelkező rétegek számára vonzó célponttá
teszi Pesterzsébetet.
...
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások számát hosszú távon az igények alakulásának
monitorozásával bővíteni kell, az állomány minőségi összetételének fejlesztése mellett.
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39. ábra: Szabályozási környezet (forrás: Építészeti műszaki leírás)

40. ábra: Szabályozási terv, KÉSZ részlet (forrás: Építészeti műszaki leírás)

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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Általánosságban: a javasolt hasznosítási koncepció nem tekinthető "épülettervnek", csupán a
javasolt hasznosítási koncepciót alátámasztó munkarésznek. Az ingatlan fejlesztési stratégiáját
érintő tulajdonosi döntést követően lehet kidolgozni a részletes tervezési programot majd ennek
birtokában lehet elkezdeni az épület átalakításának, bővítésének tervezési munkáit. Ennek
megfelelően a hasznosítási javaslat nem határoz meg pontos paramétereket, anyagokat,
szerkezeteket, formákat, tömeget.5
A két eltérő rendeltetésű hasznosítási javaslat két lehetséges beépítési, telepítési alternatívát
mutat be. A beépítési alternatívák mindegyike reagál - bár eltérő módon - a településrész
kialakult beépítési sajátosságaira, mindegyik megkísérli a közpark észak-nyugati lezárását és
kapcsolódási pontokat keres a közvetlen környezetében. Az iroda, mint közintézmény a piac "U"
alakú beépítési sémáját másolja, a parkot a Tátra utcánál zárja le míg a lakóház a szomszédos
lakótelep szabadonálló épületeire reagál a zöldfelületet a telekhatárnál lezárva.

Bérlakás ("fecskeház") hasznosítási javaslat leírása
A meglévő iskola "A" épületrészének teljes, "B" épületrészének részleges megtartása
illetve a "C" és "D" épületszárnyak teljes bontása után tervezhető a lakóépület. A
telekre az "A" épülettel párhuzamosan egy kéttraktusos három szintes új épület
helyezhető el. Az új épülettel megoldható a park jelenleg hiányzó térfalának pótlása,
léptéke, magassága igazodik a környező épületekhez, szabadonálló beépítése nem
eredményez indokolatlanul nagy tömeget. A megtartott épületrészeket új
közlekedővel kell összekapcsolni. A javasolt kialakítás kb. 65-70 lakást tartalmazó
lakóépület.
Az "A" épületet tartószerkezetig visszabontva, új szakipari szerkezetekkel, gépészeti
és épületvillamossági rendszerekkel alkalmas lakások fogadására. A tartószerkezete,
traktusmélysége, szintmagassága alkalmassá teszi egy dél-keleti, egytraktusos
lakóépület kialakítására, az udvari homlokzata elé erkélyeket javasolt kapcsolni. A
tervezett lakások mérete szabadon megválasztható a garzon lakástól a N+3 szobás
lakásokig.
A "B" épületből megtartandó rész a tornaterem. Új osztófödém illetve emeletráépítés
után F+2 szintes, szintenként három lakást tartalmazó épületet lehet kialakítani,
javasolt a dél-nyugati homlokzat előtt erkélyek elhelyezése.
A két megtartott épületrészt egy lépcsőt, felvonót tartalmazó közlekedő maggal kell
összekötni mely kiszolgálja a lakószinteket és a pinceszintet is. A meglévő pinceszintet
akadálymentes módon össze kell és lehet kötni a tervezett mélygarázzsal.
Az új épület hagyományos, középfolyosós lakóépület, az udvar felé már a földszinttől,
a park felől az első emelettől lakásokat tartalmaz. A földszinten a közterület felé
tárolókat vagy szolgáltató, kereskedelmi funkciókat javasolt elhelyezni. A lakások
mérete a pillérvázas kialakításnak köszönhetően szabadon alakítható, a szükséges
bérlakásmixnek vagy a "fecskeház" kritériumainak megfelelően. Minden lakást
célszerű erkéllyel tervezni.
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Az új épület pinceszintjére, az udvar alá benyúlva, a meglévő épületrészek pincéit kb.
4-5 m-re megközelítve 74 gépkocsi fogadására alkalmas garázs kerül a szükséges
kiegészítő helyiségekkel. A garázs zárófödémét intenzív zöldtetőként javasolt
kialakítani. A pinceszinti épületkontúr pontos tervezésénél a meglévő udvari fák
helyét figyelembe kell venni, azok kivágása csak indokolt esetben elfogadható.
Javasolt szerkezeti kialakítás
Alapozás - talajviszonyoknak és talajvízviszonyoknak megfelelő alapozási szerkezet,
nagy valószínűséggel monolit vasbeton lemezalap. A meglévő épületek alapozási
szerkezeteinek vizsgálata elengedhetetlen, megerősítésükről részletes talajvizsgálati
jelentést követően lehet dönteni. Felmenő teherhordó szerkezetek - monolit vasbeton
pillérek illetve födémek, meglévő épület esetében meglévő szerkezetek. A
megtartandó épületek esetében anyag- és állapotmeghatározó szakvélemény készítése
kötelező, a szerkezetek esetlegesen szükséges megerősítéséről ezt követően lehet
dönteni. Pince zárófödém - monolit vasbeton lemezfödém csapadékvíz elleni
szigeteléssel intenzív zöldtetővel. Egyéb épületszerkezetek - pontos tervezési program
elkészülte utáni tervezési feladat. Épületgépészet, épületvillamosság - pontos
tervezési program elkészülte utáni tervezési feladat.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
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Parkolási mérleg (gépkocsi és kerékpár)
Meglévő iskolához rendelt parkoló száma:
Tervezett lakások - 68 db:102 autó

kb. 750 m2 főterület - kb. 40 autó

(1,5gépkocsi/lakóegység)

+ 68 kerékpár

Szükséglet összesen:

(1kerékpár/lakóegység)

62 autó + 68 kerékpár

Tervezett gépkocsi tároló kapacitás

74 autó (mélygarázsban)

Tervezett kerékpár tároló kapacitás

68 kerékpár (mélygarázsban)

Beépítési mutatók:
Telek területe - 5960 m2
Beépítési mód - szabadonálló
Beépítettség terepszint felett 2055 m2
2055 m2 / 5960 m2 = 0,3446 = 34,46% < 40% - megfelel!
Beépítettség terepszint alatt 3380 m2
3380 m2 / 5960 m2 = 0,5671 = 56,71% > 40% - nem felel meg - HÉSZ
változtatás szükséges!
Szintterületi mutató pinceszint

930 m2

földszint

2055 m2

1. emelet

2055 m2

2. emelet

2055 m2

összes bruttó szintterület 7095 m2
7095 m2 / 5960 m2 = 1,19 < 1,2 - megfelel!
Szintterületi mutató parkolásra pinceszint

2450 m2

összes bruttó parkoló szintterület

2450 m2

2450 m2 / 5960 m2 = 0,411 < 0,5 - megfelel!
Zöldfelületi mutató 2250 m2
2250 m2 / 5960 m2 = 0,3775 = 37,75% > 35% - megfelel!
Építménymagasság - megfeleltethető!
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Iroda hasznosítási javaslat leírása
A meglévő iskola "A" épületrészének teljes megtartásával, két új épületszárny
kiegészítéssel tervezhető egy zöld park felé nyitott, "U" alakú irodaépület. A meglévő
épülethez a közlekedési magokat tartalmazó nyaktagokkal csatlakoztatható a két új
épületrész. Az "A" épület pillérvázas tartószerkezete lehetővé teszi a flexibilis
használatot ami megfelel az iroda hasznosításnak.
A telek beépítése a két új irodaszárnnyal a zsákutcákban biztosítja a lakóépületekkel
szemben jelenleg hiányzó térfalakat, a közparkot bevezeti a nyitott zöld belső udvarba.
Az épületek magassága alkalmazkodik az "A" épülethez így a telek egységes
magasságú beépítése valósul meg, a közrefogott udvar légtéraránya, az irodák
benapozottsága megfelelőek.
Az "A" épületet tartószerkezetig visszabontva, új szakipari szerkezetekkel, gépészeti
és épületvillamossági rendszerekkel alkalmas irodaterek fogadására. A
tartószerkezete, traktusmélysége, szintmagassága alkalmassá teszi akár cellás vagy
nagyterű irodaterek kialakítására. A kialakítható irodaegységek mérete szabadon
választható.
A két új irodaszárny gyakorlatilag két flexibilisen használható irodatér egy-egy
közlekedési maggal illetve vizes csoporttal. A szabad belső kialakításhoz ezzel
harmonizáló homlokzati rendszer alkalmazása javasolt - szalagablak vagy üvegfal ami biztosítja a későbbi rugalmas térosztást. A földszintre az irodai rendeltetés mellett
telepíthető kereskedelmi vagy vendéglátó egység is.
Az új épület pinceszintjeire, az udvar alá benyúlva, a meglévő épületrész pincéjéhez
két helyen melléépítve 160 gépkocsi fogadására alkalmas garázs kerül a szükséges
kiegészítő helyiségekkel. A garázs zárófödémét intenzív zöldtetőként javasolt
kialakítani. A pinceszinti épületkontúr pontos tervezésénél a meglévő udvari fák
helyét figyelembe kell venni, azok kivágása csak indokolt esetben elfogadható.
Megjegyzendő, hogy a terület gépkocsiforgalmát egy ekkora teremgarázs létesítése
jelentősen növelheti így a hasznosítási stratégia kialakítása előtt ezt közlekedési
hatástanulmányban vizsgálni szükséges.
Javasolt szerkezeti kialakítás
Alapozás - talajviszonyoknak és talajvízviszonyoknak megfelelő alapozási szerkezet,
nagy valószínűséggel monolit vasbeton lemezalap. A meglévő épületek alapozási
szerkezeteinek vizsgálata elengedhetetlen, megerősítésükről részletes talajvizsgálati
jelentést követően lehet dönteni. Felmenő teherhordó szerkezetek - monolit vasbeton
pillérek illetve födémek, meglévő épület esetében meglévő szerkezetek. A
megtartandó épületek esetében anyag- és állapotmeghatározó szakvélemény készítése
kötelező, a szerkezetek esetlegesen szükséges megerősítéséről ezt követően lehet
dönteni. Pince zárófödém - monolit vasbeton lemezfödém csapadékvíz elleni
szigeteléssel intenzív zöldtetővel. Egyéb épületszerkezetek - pontos tervezési program
elkészülte utáni tervezési feladat. Épületgépészet, épületvillamosság - pontos
tervezési program elkészülte utáni tervezési feladat.
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Parkolási mérleg (gépkocsi és kerékpár)
Meglévő iskolához rendelt parkoló száma:

kb. 750 m2 főterület - kb. 40 autó

Tervezett iroda főterület - kb. 4000 m2:200

autó

+

Szükséglet összesen:

38

kerékpár

kb. 160 autó + 38 kerékpár

Tervezett gépkocsi tároló kapacitás

160 autó (mélygarázsban)

Tervezett kerékpár tároló kapacitás

38 kerékpár (mélygarázsban)

Beépítési mutatók:
Telek területe - 5960 m2
Beépítési mód - szabadonálló
Beépítettség terepszint felett 2050 m2
2050 m2 / 5960 m2 = 0,3439 = 34,39% < 40% - megfelel!
Beépítettség terepszint alatt 3020 m2
3020 m2 / 5960 m2 = 0,5067 = 50,67% > 40% - nem felel meg - HÉSZ
változtatás szükséges!
Szintterületi mutató -1 pinceszint

550 m2

földszint

2050 m2

1. emelet

2300 m2

2. emelet

2300 m2

összes bruttó szintterület 7095 m2
7200 m2 / 5960 m2 = 1,20 < 1,2 - megfelel!
Szintterületi mutató parkolásra -2 pinceszint

2550 m2

-1 pinceszint

2470 m2

összes bruttó parkoló szintterület

5020 m2

2450 m2 / 5960 m2 = 0,842 > 0,5 - nem felel megfelel meg - HÉSZ
változtatás szükséges!
Zöldfelületi mutató 2800 m2
2800 m2 / 5960 m2 = 0,4697 = 46,97% > 35% - megfelel!
Építménymagasság - megfeleltethető!
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1. MELLÉKLET
A vizsgálati területet érintő, nagyobb volumenű fejlesztési koncepciók
ismertetése
BUDAPEST 2030 - Hosszútávú Városfejlesztési koncepció
A dokumentum a következő fejlesztési célokat fogalmazza meg az Átmeneti zóna
területeire:
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A vizsgálati terület az emberi környezet szempontjából kiemelten fontos a
zöldfelületi intenzitása 10-25% között van (alacsony érték), míg a közösségi
közlekedési potenciálja alapján jó színvonalú ellátással rendelkező terület.



A fejlesztési célok közül a térségi közlekedési kapcsolatok szempontjából a zóna
határán futó Körvasút a városi és elővárosi vasúti közlekedés bevezetésének
egyik kulcsterülete. A várostérség településeiről kiinduló személygépjárműforgalomnak a városi közösségi közlekedési rendszerre történő átterelésében
jelentős szerepet játszik a térség. A fejlesztések között a térségi forgalmat
bonyolító autóbusz-pályaudvarok és a városi közösségi közlekedési rendszer
elemei közötti színvonalas kapcsolat biztosítása és a P+R és B+R parkolók
építése a közösségi közlekedési rendszer megállóihoz kapcsolódóan.



Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok szempontjából a zóna
területén helyezkednek el a vasúti áruszállításhoz kapcsolódó rendező
pályaudvarok, amelyek területigényét felül kell vizsgálni az országos
elképzelések alapján.



Zöldfelületek, természeti értékek szempontjából az átmeneti zóna barnamezős
és egyéb hasznosítatlan területein jelentős kiterjedésű biológiailag inaktív
felületek fordulnak elő, törekedni kell ezen területek rekreációs-zöldfelületi
célú hasznosítására is, ami amellett, hogy javítja a zóna ellátottságát, a
zöldfelület-hiányos belső területek ellátásában is szerepet kaphat. A
barnamezős területek átmeneti, ideiglenes hasznosítása (rekreációs célú
zöldfelületek, élelmiszer- vagy energianövények termesztése) és új városi
parkok létesítése, valamint védő zöldsávok létesítése és a zöldtetők létesítése a
nagy kiterjedésű lapos tetőkön.



Zaj- és légszennyezés, hulladékgazdálkodás, talajvédelem szempontjából az
átmeneti zónában jelentős a felhagyott vagy alulhasznosított egykori
iparterületek száma. A területen legnagyobb konfliktus a vegyes
területhasználatokból adódik: lakóterületek közé ékelődő zavaró hatású
gazdasági területek vagy szigetszerű lakótömbök a gazdasági zónában. A
probléma feloldása hosszú távon a következő eszközökkel teljesíthető.
Területhasználat optimalizálása, tehermentesítő útvonalak kiépítése (Körvasúti
körút), gyommentesítés a felhagyott területeken a pollenszennyezés
mérséklésére, talajszennyezett területek kármentesítése a korábbi
hulladéklerakók és bányaudvarok rekultivációja.
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Városszerkezet és területhasználat a város kiemelt fejlesztési céltérsége számára
jelentős kedvezményeket kell kidolgozni ahhoz, hogy a leromlott és
használaton kívüli területek átstrukturálódjanak. A zónában a legkorszerűbb, a
megújuló energiát is hasznosító, ilyen célú kísérleti beépítési formáinak,
mintáinak megvalósítására van lehetőség, ami a zóna – és ezzel a főváros
egészének is – megújulásának kulcsává válhat. Szabályozási kedvezmények,
adópolitikai támogatások, a városklímát befolyásoló energiatakarékos
rendszerek alkalmazása, zöldépítészet, zöldhasznosítás támogatása.



Központrendszer szempontjából a város átalakulásban a célokat tekintve
legérintettebb aktív terület, a szerkezeti jelentőségű közlekedési létesítmények
fejlesztési térsége, mely a központrendszer meghatározó mellékközponti
elemeinek térségét adja. Különböző kedvezmények kidolgozása a megfelelő
fejlesztőerő ezen térségbe terelése céljából, az intermodális központok
létrejöttének támogatása és a P+R, P+B rendszer kiépítése.



A gazdasági élet területeinek szempontjából fontos új típusú, korszerű
szemléletű munkahelyi fejlesztések elősegítése, értékes épületállomány
megtartásával környezettudatos funkcióváltás, környezeti terheléssel nem járó
funkciók létesítése.



A lakóterületek szemszögéből a barnamezős és alulhasznosított térségek
preferálása új lakóterületek építésénél, urbánus, gazdaságosan fenntartható
lakóterületek építése, lakókörnyezetbe illeszthető munkahelyek kialakításával
párhuzamosan, kiemelt lakásépítési és -felújítási támogatási rendszer, komplex
rehabilitációs program kidolgozása a lakótelepi problémák megoldására.



A fővárosi közösségi közlekedést figyelembe véve az átmeneti zóna a város
meghatározó területe a közösségi közlekedés szempontjából, ez a városi
intermodális csomópontok fejlesztésének célterülete, valamint az
átszállócsomópontok és a városközpont tehermentesítésére hivatott
központrendszer elemeinek fő fejlesztési területe. Fejlesztési potenciál a
gyorsvasúti hálózat bővítése, a villamoshálózat bővítése, a felszíni közösségi
közlekedés előnyben részesítése a közúti hálózaton, a központrendszer és a
közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése, a városi intermodális
csomópontok megkezdett fejlesztésének folytatása, a P+R parkolók építése,
B+R tárolók létesítése a közösségi közlekedési hálózat megállóihoz
kapcsolódóan, a járműtelepek (autóbuszgarázsok, villamosremízek)
területének felülvizsgálata, valamint a városi, elővárosi vasúti közlekedés
megszervezése, új vasútállomások, vasúti megállók létesítése, a városi
átszállókapcsolatok fejlesztése.



A fővárosi egyéni közlekedést tekintve az átmeneti zóna jól kiépített, és
megfelelő kapacitással rendelkező közúti infrastruktúrája a városfejlesztés
egyik fontos adottsága. A közúthálózat ki kell egészíteni a hálózati hiányt
jelentő harántirányú elemekkel. Fejlesztésként a közúthálózat szerkezeti
hiányainak megszüntetése (Duna-hidak és körútszakaszok), a közterületek
felújítása, a gyalogos közlekedés fejlesztése, az összefüggő kerékpáros hálózat

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

95

kialakítása, a központrendszer elemeinek és a lakóterületek kerékpáros barát
kialakítása.
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Az átmeneti zóna felhagyott ipari területeinek környezetében gyakran
fordulnak elő olyan krízis- vagy krízisközeli területek, melyek helyzetének
rendezése a következő időszak feladata kell, hogy legyen. Ebben a zónában
néhány olyan lakótelep is található, amelyre ki kell terjeszteni a
panelprogramot. Ezek azok a területek, ahol az új lakóterületi fejlesztések egyegy mikrotérség társadalmi státuszát befolyásolni képesek. A fejlesztéseket
elsődlegesen a barnamezős területeken már kijelölt részekre, másodlagosan
pedig az alulhasznosított, de infrastruktúrával jól ellátott területekre kell
tervezni. Fontos a kötöttpályás közlekedés vonzáskörzetei melletti fejlesztési
területek felhasználása, a krízisterületek komplex (szociális elemekkel együttes)
rehabilitációja és a panelrehabilitáció.
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BUDAPEST 2020 - Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az ITS-ben megfogalmazott tematikus célok a következők:


kezdeményező, együttműködő városfejlesztés,



vállalkozás és beruházás-barát gazdasági környezet,



intelligens városműködés,



sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet,



nyitott, szolidáris és aktív Budapestiek,



a Dunával együtt élő város.

Az elkészült ITS két különálló dokumentumból áll, a Megalapozó- és a Stratégiai
munkarészből.
A Megalapozó munkarész két további fejezetre tagozódik:


a helyzetfeltáró és elemző,



és a helyzetértékelő munkarészre.

A Stratégiai munkarész hat fejezetre bontható:


a középtávú célok és azok összefüggései,



a megvalósítást szolgáló beavatkozások,



az anti-szegregációs program,



a stratégia külső és belső összefüggései,



a stratégiai megvalósíthatóságának főbb kockázatai,



a megvalósítás eszközei és nyomon követése.

A vizsgálati munkarész célja a város társadalmi, környezeti és gazdasági
folyamatainak bemutatása, az adatok összegyűjtés, értékelése, mely a középtávú
stratégia kialakításának alapját jelenti. Az ITS céljai összhangban állnak a hosszú távú
városfejlesztési koncepció céljaival. Az ITS tehát az érvényes településfejlesztési
koncepcióra épülve reálisan megvalósítható, operatív jellegű stratégiaként készült el.
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Budapest Főváros Településszerkezeti Terv - Településrendezési eszközök

41. ábra
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve – Szerkezeti Tervlap –
1. Területfelhasználás – Tátra tér és környéke kivonat
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42. ábra
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve – Szerkezeti Tervlap –
2. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés – Tátra tér és környéke kivonat
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43. ábra
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve – Szerkezeti Tervlap –
3. Épített környezet – Tátra tér és környéke kivonat
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44. ábra
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve – Szerkezeti Tervlap –
4. Zöldfelület-, táj- és természetvédelem – Tátra tér és környéke kivonat
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A vizsgált területet közvetlenül vagy közvetve érintően a BMT a következő projekteket
sorolja fel és mutatja be külön-külön projektlapokon:


3-as villamos vonal meghosszabbítása dél felé (Pesterzsébet - Csepel vk.Budafok, Városház tér felé) – döntés előtt:
Gubacsi hídon keresztül kötöttpályás kapcsolat létesülne Csepelre, Pesterzsébet
központján is átvezető pálya erősítené a kapcsolatot az M3 metróval, csökkenne
az autóbuszok száma a hálózaton.



Egybefüggő városrészek kerékpározásbarát fejlesztése
A projekt célja a teljes közúthálózat kerékpározásbaráttá tétele. Elő kívánja
segíteni a közlekedési munkamegosztás átalakulását a fenntartható közlekedési
módok irányába. Ennek fő eszközei a projektterület átjárhatóságának javítása
kerékpárral és a teljes projektterület közlekedésének optimalizálása.



Átjárható, biztonságos
Hungáriagyűrűn kívül

kerékpárforgalmi

főhálózat

kialakítása

a

Megvalósul a jelenleg széttagolt, hiányos kerékpárforgalmi főhálózat
összefüggő hálózattá alakítása és az egymástól elszigetelt vagy rosszul
összekötött városrészek kapcsolatainak erősítése.


Átfogó city-logisztikai szabályozás megvalósítása (Szabályozás fejlesztése és
IT alapú technológia bevezetése)
A városi logisztika területén egységes szabályozási rendszer kialakítása (pl.
kijelölt rakodási területek szabályozása), amellyel javítható a rakodási területek
használatának gyakorlata (egységes, jól látható, egyértelmű jelölés,
összehangolt időbeli és térbeli szabályozás, hatékony ellenőrzés), valamint a
rakodási területek létesítési folyamatának fejlesztése.
Rakodási hely foglalási rendszer (weblap, mobilapplikáció) részleteinek
kidolgozása a rakodási területek foglaltsági adatainak megtekintése és online
foglalási lehetőség biztosítására. Az kezdeti adatgyűjtés a rendszerelemek és
szabályozás továbbfejlesztéséhez is alapot ad. Vizsgálni szükséges továbbá a
foglaltság idejére a hely biztosítás megoldásának lehetőségeit, illetve meg kell
teremteni a helybiztosítás feltételeit.
Online felület (weblap, mobilapplikáció) kialakítása a városban megjelenő
szabad szállítási kapacitások felkínálására és szállítási igények jelzésére,
valamint a „logisztikai szolgáltatók szolgáltatója” (Logistics as a Service)
megoldás alapjainak kidolgozása.
Minősített szállítói rendszer alapjainak megteremtése: a szállítók minősítése az
általuk használt gépjárművek környezetvédelmi besorolása, a szolgáltatásaik
és színvonaluk szerint, amely alapján további kedvezmény vagy kiváltság
adható részükre.
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Fővárosi átfogó közlekedési
koncepciójának kialakítása

célú

közterület

használat

szabályozás

A projekt egy koncepciót kíván kidolgozni egy átfogó fővárosi közlekedés célú
közterület használat szabályozás kialakítása érdekében.


A projekt egyes elemei, a gépjárműtárolás átterelése a közutakon kívülre a
fizetőparkolásból eredő bevételekből, a városközpontokban jelentkező
parkolási feszültségek csökkentése a közösségi közlekedés szolgáltatási
színvonalának emelésével (a P+R parkolóhelyek bővítésével, a
városközpontban („célzónában") a parkolási lehetőségek szelektív
biztosításával, tarifális parkolás-szabályozás bevezetésével), a parkolási
szokások átláthatóságának növelése a területen kialakuló forgalom adatainak
birtokában, ennek alapján bizonyos övezetek kapacitásának illesztése a
kialakuló forgalomhoz.
Közlekedési célú közterület használat (Pl: taxi droszt, elektromos töltőállomás,
közös rakodási területek) összehangolása, területi koncentrálása. Több funkciós
területek létrehozása, ahol például az áruszállítás, elektromos töltés, parkolás is
kialakítható időtartam megosztással.
Meglévő szabályozási környezet felülvizsgálata, egységesítése
szemléletformálás. Távlati cél a parkolásirányítás IT alapú megszervezése.



és

É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) belvárosi szakasz kialakítása (H5H6/H7 HÉV vonalak összekötése Kálvin tér-Kaszásdűlő között); A Fővárosi
Közgyűlés 2019. május 29-i döntése értelmében 2019. szeptember 1-től a
Főváros M5 metróként hivatkozza a H5 HÉV vonalat.
A koncepció az északi és déli HÉV vonalak belvárosi összeköttetése valósul
meg mélyvezetésben, a gyorsvasúti hálózat részeként.



Körvasút menti körút kiépítése III. szakasz (Üllői út – Soroksári út között) modellezhető.
A Körvasút menti körút Üllői út – Soroksári út közötti szakaszának kiépítése.



Villamos infrastruktúra akadálymentesítése
A projekt tartalma az akadálymentességi követelményeknek nem megfelelő
villamos
megállóhelyek
akadálymentesítésének
megvalósítása,
programszerűen.



VEKOP kerékpáros fejlesztések – részletes tervezés.
A kerékpáros közlekedést érintő projektek.



Gubacsi híd átépítése (közúti rész) – koncepció.
A Gubacsi híd közúti hídrésze és környezetének fejlesztése valósulhat meg,
összhangban a vasúti híd fejlesztésével.



A pesterzsébeti villamoshálózat kialakítása – döntés előtt.
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A pesterzsébeti villamoshálózat átalakítása, fejlesztése.
A projekt megvalósításának előfeltétele a 2-es és 51-es villamosok összekötése.
Távlatilag tervezett az M5-ös metróvonal Boráros tér – Astoria szakasza is,
amely a korábbi metróvonalakkal ellentétben alapvetően villamos-jellegű
járművek számára épülne, így a pesterzsébeti járatok abba is bevezethetők
lesznek, ezáltal további frekventált csomópontok (Deák tér, Astoria, Kálvin tér)
válnának elérhetővé.
A 23 és 23E buszok helyett a 223-as járat közlekedik azonos útvonalon, jóval
ritkább követéssel. A keresztirányú buszok (66, 151 stb.) útvonala csekély
mértékben módosul, a felhagyandó szabótelepi hurok kiszolgálásának,
valamint a villamosra való oldalirányú ráhordás biztosítása érdekében.
Amennyiben a 3-as villamos vonal meghosszabbítása dél felé (Pesterzsébet Csepel vk.- Budafok, Városház tér felé) projekt megvalósul, úgy a jelen projekt
tartalma felülvizsgálatra szorul.


Fővárosi villamos járműpark megújítása 2019-től
A projekt célja folyamatos járműbeszerzési és járműpark-megújítási program
megvalósítása. Fontos szerepet kap az akadálymentesítés, a szolgáltatási
színvonal növelése, és a környezetvédelem.
A kötöttpályás közösségi közlekedés beszerzéseit és intézkedéseit a főváros
által a 2013 és 2027 közötti időszakra kidolgozott járműstratégia határozza meg.
E stratégia célja a komfortos, alacsonypadlós, energiahatékony és
környezetbarát, korszerű és megbízható típusokból álló járműpark kialakítása.



P+R parkolók ütemes megvalósítása – koncepció.
Budapesten és környékén, számos helyszínen létesülnek parkolók.
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Pesterzsébet településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési
stratégiája – Integrált Városfejlesztési Stratégia [IVS]
A TFK-ban részcélként fogalmazódnak meg a kerület részéről a következők:


A minőségi szabadidős- és sportszolgáltatások fejlesztése érdekében a
kerületben található játszóterek számát, eszközellátottságát folyamatosan
bővíteni, fejleszteni kell, hiszen a korszerű játszóeszközök nem csak a biztonság
feltételeit növelik, de a mozgás- és motorikus képességek fejlesztésében is nagy
szerepet játszanak és a ki kell építeni hosszú távon a terület biztonságos,
komfortos gyalogos- és kerékpáros összeköttetését a kerületközponttal.



A biztonságos kertváros létrehozásának érdekében a térfigyelő rendszerek
működtetése és lehetőség szerinti kiterjesztése mellett az önkormányzatnak
gondoskodni kell a felújított közterületek őrzéséről is a jelenlegi rendszer
hatékonyságának növelésével, és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
esetében a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelten kezelendők, valamint
a kerületet gyűjtőút-hálózatán a vonalvezetésnek, a geometriai kialakításnak
megfelelő sebességkorlátozás, forgalomcsillapítás elősegíti a közlekedés
biztonságának növelését. A magasabb rendű utak által határolt területeken
belül a Tempo30 és Lakó-pihenő övezetek kijelölése és a környezetbarát, „lágy”
közlekedési módok (gyalogos és kerékpáros közlekedés) előtérbe helyezése
együttesen növelik a közlekedés biztonságát.



A lakásállomány minőségi összetételében szükség van az új építésű lakások
számának növelésére, mely a képzett, munkajövedelemmel rendelkező rétegek
számára vonzó célponttá teszi Pesterzsébetet. A lakótelepeken az épületek és a
kapcsolódó közterületek, közösségi terek komplex szemléletű rehabilitációját
kell megvalósítani, információval, szaktanácsadással segítve a társasházakat az
energiahatékonysági beruházásokhoz szükséges sikeres pályázásban.



A hatékony településszerkezet, takarékos területhasználat részcél elérése
érdekében a homogén kertvárosias, lakódomináns területek használatához,
megjelenéséhez és élhetőségéhez jelentősen hozzájárulnak a városszerkezetet
tagoló városi terek zöldfelületeikkel és építészeti karakterükkel,
karbantartásukról és felújításukról gondoskodni kell.



A harmonikus épített környezet, minőségi közterületek részcél eléréséhez a
közterületek fejlesztésével a közlekedési helyzet javul a parkolási problémák
csökkentésének és a csillapított forgalmú utcák kialakításának köszönhetően,
továbbá a zöldfelületi rendszer is fejlődhet, így biztonságosabb és
barátságosabb lesz a kerület. Fontos a helyi építészeti értékek védelme, amely
nem csak az egyedi épületek védelmét (Tátra téri Vásárcsarnok), hanem a
jellegzetes településképet, értékes településszerkezetet érintő területi védelmet
is magában foglalja. A közterületek speciális formáját képviselik a lakótelepi
épületek közötti területek, amelyek rendezése, a parkolási problémák
megoldása önkormányzati kontroll mellett kezdhető meg, a zöldfelületek
megóvását szem előtt tartva. A kellemes és biztonságos lakókörnyezetet
szolgáló forgalomcsillapított övezetek kialakítását folytatni kell.
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Az egészséges környezeti feltételek részcél elérése érdekében a környezetbarát
„lágy” közlekedési módok, a járműállomány és a pályák korszerűsítésének
támogatása mellett a lakóterületek további tehermentesítése szükséges az
átmenő forgalomtól.



Pesterzsébet zöldfelületi rendszere hiányos: a zöldfelületi intenzitás a beépített
területeken többnyire alacsony, a közparkok, közkertek megújításra szorulnak,
a közcélú zöldterületek aránya a budapesti átlag alatt van, és területi eloszlásuk
is egyenlőtlen.



Pesterzsébet Önkormányzatának célja, hogy példát mutasson a lakosságnak a
fenntartható
energiagazdálkodás
területén,
növelje
a
lakosság
környezettudatosságát, elősegítse a megújuló energiaforrások kiépítését és
használatát, illetve felkészült válaszokat adjon a klímaváltozás kedvezőtlen
hatásaira.



Gazdasági szempontból is erős, sokoldalú kerületközpont fejlesztése
érdekében, a használók igényeinek és észrevételeinek felmérése alapján lehet a
legjobb megoldásokat, válaszokat megtalálni arra, hogy hol és milyen
beavatkozások indokoltak. Az elérhetőséget javítani szükséges, a közlekedési
tengelyeket fejleszteni kell arculatilag és a használhatóság tekintetében
egyaránt. Széles spektrumú kereskedelmi-szolgáltatási hálózat kialakítása
szükséges, mégpedig a helyi kiskereskedelem előtérbe helyezésével,
támogatásával.
Szükség van a piac használhatóbbá tételére, felújítására. A parkolási
problémákra a közterületek újrafelosztása, rendezése, térszín alatti parkolók
kialakítása adhat választ. Előnyben kell részesíteni a belső területeken a
gyalogos (folytatni kell a „Kiskosuti promenádot) és kerékpáros közlekedést,
ennek érdekében a forgalomtechnikai megoldások végiggondolása szükséges
minden közterületi beavatkozásnál.
A közterületek minőségének javítása fontos feladat, ugyanakkor az
állagmegóvás, fenntartás is szükséges. Szintén a városi életminőség növelése
érdekében kell a lakótelepi környezet zöldfelületi rehabilitációjáról
gondoskodni. Szükség van az épített értékek számba vételére és védelmére,
valamint felújításuk támogatására.
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A színvonalas külső és belső közösségi kapcsolatok között a kerületet érintő
közvetlen, átszállás nélküli belvárosi eljutást, vagy városi gyorsvasútra (metró)
való átszállási lehetőséget biztosító kötöttpályás közösségi közlekedési elemek
(Budapest-Kunszentmiklós vasútvonal, H6 HÉV vonal, 3-as villamos) az
intenzíven beépített lakóterületek peremén haladnak, azokat nem tárják fel
megfelelő mértékben. A kötöttpályás vonalak utasforgalmi kapcsolódási
pontjait nagyforgalmú közutak választják el a lakóterületektől, a megállóhelyek
és átszállási kapcsolatok kialakítása jellemzően nem utasbarát. A kialakult
állapot hátrányos a közösségi közlekedésnek az egyéni gépjármű-közlekedéssel
szembeni versenyképessége szempontjából. A közösségi közlekedési
fejlesztések célja, hogy Pesterzsébetről mind a belváros, mind a szomszédos
kerületek, illetve a kerületen belül a kerületközpont és a jelentős forgalomvonzó
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létesítmények környezetbarát közösségi közlekedési eszközökkel, rövid idő
alatt –magas szolgáltatási színvonalat nyújtva – elérhetők legyenek. A kerületen
belüli közösségi közlekedési kapcsolatokat a kötöttpályás hálózati elemeket
kiegészítő autóbusz-viszonylatokkal célszerű kiszolgálni. A korszerű,
alternatív üzemanyag-meghajtású közlekedési eszközök elterjedésével az
autóbuszok által érintett útvonalak mentén a közlekedésből származó
zajterhelés és a levegőszennyezés csökken.


A fenntartható mobilitás részcél, azaz a közlekedés fenntartható,
kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében az elkerülhető, személygépkocsival
történő helyváltoztatások számát mérsékelni kell, az érzékeny kerületközpontiés lakóterületekről az oda nem illő gépjármű-forgalmat el kell terelni, ki kell
szorítani. A megmaradó mobilitási igényeket környezetkímélő eszközökkel,
elsősorban a közösségi közlekedés - a fővárosi közlekedés-fejlesztési
elképzelésekkel összhangban lévő - elérhetőségének javításával, a közlekedési
eszköz-váltás lehetőségeinek megteremtésével, valamint a gyalogos- és
kerékpárosbarát közlekedés preferálásával kell lebonyolítani. A lakóterületek
rehabilitációja, illetve a kerületközponti területek eredeti funkcióinak
újraélesztése során az egyéni gépjármű-közlekedés az átmenő forgalom
fokozott korlátozásával, valamint a parkolás szabályozásával csökkenthető. A
gyalogos- és kerékpáros forgalom növekedését gyalogosforgalmi övezetek
további kijelölésével, valamint a kerékpárút-hálózat és az azt kiszolgáló
infrastruktúra fejlesztésével kell elősegíteni.

A dokumentum a közlekedés területén is kijelöli a fejlesztési területeket (45. ábra):


A meglévő, belvárosi vagy közvetlen gyorsvasúti (metró) kapcsolatot biztosító
kötöttpályás közösségi közlekedési elemek a kerület intenzíven beépített
lakóterületeit nem tárják fel megfelelő mértékben, ezért ezekben az irányokban
a hálózati kapcsolatok javítása szükséges (ÉDRV Pesterzsébeti
szárnyvonalának, valamint a 3-as villamos dél-budai meghosszabbításának
kialakítása).



A rekreációs területek és a kerület lakóterületeit a közlekedési infrastruktúra
elemei elvágják egymástól. Ezért a gyalogos és kerékpáros forgalom számára a
Helsinki út, HÉV pálya, és a vasútvonal keresztezéseinek számát új, külön
szintű átvezetések kialakításával növelni kell.



Az intenzíven beépített lakóterületek és egyes forgalomvonzó létesítmények
térségében jelentkező férőhelyhiányokat a parkolás-szabályozás és parkológazdálkodás eszközeinek együttes alkalmazásával kell kezelni. Ennek keretein
belül felmerülhet a Tátra téren és környékén a parkolóhelyek számának
növelése (új felszíni parkolók, vagy térszín alatti mélygarázs építése), valamint
a meglévő férőhelyek használatának korlátozása (pl. maximált várakozási idő,
díjfizetés) is.
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45. ábra
Fejlesztési térségek – Közlekedés

A TFK-ITS Megalapozó Vizsgálat (Továbbiakban: MV) kötöttpályás közösségi
közlekedést ismertető munkarészében az 51-es és 52-es villamos viszonylatok (az
előbbi a IX. ker. Mester utca, Ferenc körút és a Nagysándor József utca, az utóbbi a
Határ út, metróállomás és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között közlekedik)
hurokjáratként a kerület egyes kevésbé intenzíven beépített területeit is feltárják. A
villamos pályája a belső területeken – egyes rövid szakaszok kivételével – a közúti
forgalomtól jellemzően nincs elválasztva, a villamosok a gépjárművekkel közös
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felületen haladnak. Az elmúlt időszakban a közúti vasúti infrastruktúra-hálózaton
szolgáltatási színvonal növelése érdekében jelentős felújítások történtek, azonban
egyes vonalszakaszokon még további korszerűsítések szükségesek. A parkolási
lehetőségeket ismertető munkarészében pedig megemlítésre kerül, hogy a kerületben
a lakótelepek esetében épített parkolók száma jelentősen elmaradt az 1 lakás/1
parkoló ellátottsági szinttől (a Tátra téri lakótelepen a lakások száma 252 db).
Az MV, a közlekedés területére a következő, megoldásra váró problémákat ismerteti:


A periférián található, a belváros felé közvetlen eljutást biztosító közúthálózati
elemekhez – különösen a Nagykőrösi úthoz - való csatlakozási pontok száma
korlátozott. A kerület keresztirányú, Helsinki út és Nagykőrösi út közötti
közúthálózati kapcsolatai hiányosak. Mindezek összességében a kerület ÉNYDK-i irányú gyűjtőút-hálózatának erősebb forgalmi terhelését eredményezik.
Szintén „egytengelyű” a kerületet déli irányból határoló Szentlőrinci úttal való
közúti kapcsolat is.



A szomszédos kerületekkel való kapcsolatok közül a Csepel-szigetre való
átjárását biztosító Gubacsi híd, valamint annak Helsinki úti csomópontja
túlterhelt.



A kötöttpályás közösségi közlekedés főbb vonalai közül a H6 HÉV és a 3-as
villamos vonalai a kerület határán haladnak, az intenzíven beépített
lakóterületeket nem tárják fel kellő hatékonysággal.



A ráckevei HÉV, a Kelebiai vasútvonal, valamint a Helsinki út elvágó hatása a
lakóterületek és a rekreációs lehetőségeket magában hordozó RSD menti terület
gyalogos‐ és kerékpáros kapcsolatait korlátozza.



A kerületközpont térségében, a Tátra téri piacnál, valamint a Jahn Ferenc
Kórház környékén a gépjármű-elhelyezési problémák a csúcsidőn kívül is
állandósultak.
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Budapest, XX. kerület – Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ)
A vizsgálati területre vonatkozó fontosabb előírásokat soroljuk fel a következőkben
(vastag betűvel az konkrét övezeti besorolás jele látható):


Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások:
A közterületeken a közlekedés által igénybe nem vett területen zöldfelületet
kell kialakítani. A zöldfelületen annyi fát kell telepíteni, hogy minden 100 m2‐
ére legalább egy fa jusson.
Kt‐Kk övezetbe sorolt közterületeken a közlekedés és a közműlétesítmények
helyigényének biztosításával egy‐ vagy kétoldali fasort kell telepíteni.
Közműmentes élettér a kis lombkoronát növelő fák esetében minden irányban
legalább 1,5 m, a nagy lombkoronát növelő fák esetében legalább 2,5 m széles.
A megtartandó fa csak pusztulását követően vágható ki, nem csonkolható,
lombkorona alatti területén legfeljebb 50% burkolat létesíthető, a burkolat lég‐
és vízáteresztő legyen, valamint a fa gyökerét elérő földmunka nem végezhető,
törzstől számított 2 m sugarú területén burkolat nem létesíthető.



Építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírásai:
A telkek beépítésével, beépítésének növelésével egyidejűleg a telepített lombos
fák számának el kell érni az építési övezeti előírások szerint számított
zöldfelület minden 100 m2‐ére után legalább 1 db‐ot.
A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db
várakozó (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő,
legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével kell megoldani, fánként
minimum 4 m2 termőföldterület biztosításával.



Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk‐1) építési övezetei:
Az Lk‐1/K jelű építési övezetek területei Pesterzsébet hagyományosan
kialakult, intenzív beépítésű kisvárosias lakóterületei (Bocskai utca és a Dobos
utca közötti utcák).
Az Lk‐1/SZ jelű építési övezetek területei a szabadonálló beépítési mód szerint
beépített, vagy beépíthető kisvárosias lakóterületek (Dobos utca 51-74. között).



Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk‐T) építési övezetei: Lk‐T/3 építési övezet
területén a meglévő, „kialakult"‐nak jelölt, megengedett legnagyobb beépítési
paraméterek tovább nem növelhetők, és a megengedett legkisebb paraméterek
tovább nem csökkenthetők (Tárta téri lakótelep épületei).



Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt‐H):
A Vt‐H jelű építési övezetek Pesterzsébet kerületközpontjában elsősorban lakó
és olyan települési szintű rendeltetést magába foglaló épületek elhelyezésére
szolgálnak, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A Vt‐
H/Lk2 jelű építési övezet a jellemzően zártsorú beépítésű központ területe. A
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Vt‐H/Lk‐KSZ jelű építési övezet kizárólag piac és vásárcsarnok elhelyezésére
szolgál.


Közlekedési területek általános előírásai:
A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 (Nagysándor József utca) övezetek területén
kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy kétoldali
irányhelyes kerékpársávként) létesíthető. A KÖu‐2, KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetek
területén új autóbusz‐megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető. A KÖu‐2,
KÖu‐3 és KÖu‐4 övezetekkel határos építési telek esetén, amennyiben az több
közterülettel is határos, a gépjármű ingatlan kiszolgálást az erre alkalmas
alacsonyabb hálózati szerepű közúti területről kell biztosítani. A KÖu‐2, KÖu‐
3 és KÖu‐4 övezetek területén – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások
kivételével – nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom. Építési telek
közúti vagy magánúti kapcsolatát a közlekedési szempontból minimálisan
szükséges ki‐ és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint:
-

a) személygépjárművek esetén négyszáz férőhely parkoló kapacitásig
egy ki‐ és bejárat létesíthető,

-

b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a
tehergépjárművek forgalma számára önálló ki‐bejárat létesíthető.

A jelentős változással érintett területek feltárását úgy kell kialakítani, hogy
annak közösségi közlekedési ellátása a megállóhelyek rágyaloglási távolságát
figyelembe véve biztosított legyen, és a közösségi közlekedés által igénybe vett
útvonalak legalább gyűjtőúti szerepkörrel rendelkezzenek.


Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu‐4):
Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak,
műtárgyainak, csapadékvíz elvető rendszerének, valamint parkolók,
kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közúti‐vasúti (villamos) pályák,
közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.
Az övezet területén szervizút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel
párhuzamosan alakítható ki.



Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt‐Kk):
Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem tartozó gyűjtő
utak és a kiszolgáló (lakó), ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz
elvető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra
elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére
szolgál.
Forgalmi jelentőségű gyűjtőút a Kossuth Lajos utca (Helsinki út ‐ Baross utca
között), Jókai Mór utca, Kende Kanuth utca (Határ út ‐ Nagysándor József utca),
Szent Imre herceg utca (Ferenc utca‐Nagysándor József utca között).



Személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások:
Budapest XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén az új építmények,
önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a
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szükséges személygépjármű várakozóhelyeket legalább, a központi területen
kívülre vonatkozó felsorolás szerinti mennyiségben, az alábbi előírások
figyelembe vételével kell biztosítani.
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:
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-

minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után,

-

funkcióváltással létrejövő kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési
egység 100 m2 bruttó szintterületéig minden megkezdett 10 m2 után, míg
100 m2 feletti bruttó szintterületének pedig minden megkezdett 20 m2–e
után,

-

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység bővítése esetén 50
m2 bruttó szintterületig minden megkezdett 10 m2 után, míg 50 m2 bruttó
szintterület felett minden megkezdett 20 m2 után,

-

kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység újonnan történő
építése esetén 100 m2 bruttó szintterületig minden megkezdett 10 m2
után, míg 100 m2 bruttó szintterület felett minden megkezdett 20 m2
után,

-

szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és
idősek otthona, diákszálló, diákotthon) minden vendégszobája után,

-

bölcsőde, alap‐ és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete és/vagy tanterme után,

-

felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási
és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete
után,

-

közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen
parkoló létesítési kötelezettség,

-

kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – egyházi
központ kivételével, ahol a férőhelyszám értelmezhető – minden 5
férőhelye után, míg ahol a férőhelyszám nem értelmezhető minden
megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után,

-

sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden
5 férőhelye után,

-

igazgatási, nem fekvőbeteg‐ellátó egészségügyi önálló rendeltetési
egységek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után,

-

fekvőbeteg‐ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden 4
betegágya után,

-

közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen
parkoló létesítési kötelezettség,

-

iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2
nettó alapterülete után,
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-

jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési
egység és közhasználatú park minden megkezdett 500 m2 –e után,

-

kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden 20 férőhelye
után.

Az Lk‐1/K, Lk‐2/K és Lke‐1/K építési övezetek építési telkein a rendeltetésszerű
használathoz szükséges személygépjármű várakozóhelyek számának
maximum a kétszerese helyezhető el.
Személygépjármű várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.


Kerékpárok tárolásra vonatkozó előírások:
Minden építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű
használatához a kerékpárok számára elhelyezési lehetőséget az alább szerint
kell biztosítani:
-

minden lakás és üdülő egység után 1 db,

-

kereskedelmi egység esetén 0‐1000 m2‐ig az árusítótér minden
megkezdett 150 m2 alapterülete után 2 db, míg 1000 m2 felett az árusítótér
minden megkezdett 500 m2 alapterülete után 2 db,

-

szálláshely szolgáltató egység
vendégszoba egysége után 2 db,

-

vendéglátó egység esetén a fogyasztótér minden megkezdett 75 m2
alapterülete után 2 db,

-

alsó‐ és középfokú nevelési‐ oktatási egység esetén a foglalkoztató
és/vagy tanterem 50 m2 alapterülete után 2 kerékpár, míg felsőfokú
oktatási egység esetén oktatási és kutatási helyiségek 50 m2 alapterülete
után 2 db,

-

igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbetegellátó egység esetén az
iroda‐ vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1
db,

-

fekvőbeteg‐ellátó gyógykezelő egység esetén minden megkezdett 50 ágy
után 1 db,

-

közösségi helyközi közlekedési megállóhely esetén megállóhelyenként
minimum 5 db,

esetén

minden

megkezdett

15



Térszínen csak a zöldterület mérete alapján a személygépjárművek tárolására
vonatkozó előírások (lásd fentebb) szerint előírt számú személygépkocsi
helyezhető el.



Közkertek területe (Zkp‐Kk, Kt‐Zk):
Terepszint alatti beépítés csak megjelölt jelentős felszín alatti gépjárműtároló
határán belül alakítható ki.
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2. MELLÉKLET
Parkolási mérleg
PARKOLÓJELENLEGI
TERVEZETT
HELYSZÁM
BECSÜLT
KAPACITÁS [DB]
VÁLTOZÁS [DB]
KAPACITÁS [DB]
- A változat
- A változat

TERVEZETT
KAPACITÁS [DB]
- B változat

PARKOLÓHELYSZÁM
VÁLTOZÁS
[DB] - B változat

TERVEZETT
KAPACITÁS [DB]
- C változat

PARKOLÓHELYSZÁM
VÁLTOZÁS
[DB] - C változat

MÉRŐHELY
AZONOSÍTÓJA

HELYSZÍN (szakasz)

K1,K2

KOSSUTH LAJOS UTCA (Szent Imre herceg utca - Kende Kanuth utca között)

26

26

0

változatlan

26

0

26

0

P1

KOSSUTH LAJOS UTCA ( Kende Kanuth utca - Jókai Mór utca között)

18

13

-5

megálló áthelyezés miatt csökken

13

-5

13

-5

K6,K12-K16,K21,K29-K32

SZENT IMRE HERCEG UTCA (Kossuth Lajos utca - Dobos utca között)*

0

0

0

változatlan

0

0

0

0

P33-P36

JÓKAI MÓR UTCA (Kossuth Lajos utca - Tátra utca között)

18

17

-1

a Tátra utca kihajtás biztonsága miatt szükséges a csökkentés

17

-1

17

-1

T23-T27

JÓKAI MÓR UTCA (Tátra utca - Dobos utca között)

38

17

-21

párhuzamos parkolás marad, parkolók a belső részen, megálló megvalósul

63

25 merőleges parkolás, megálló megvalósul

K26-K28

DOBOS UTCA (Szent Imre herceg utca - Kende Kanuth utca között)*

45

45

0

változatlan

45

0

TERVEZETT beavatkozás - A változat

TERVEZETT beavatkozás - B változat

35

-3

45

0
-25

T13-T14

DOBOS UTCA (Kende Kanuth utca - Jókai Mór utca között)*

45

20

-25

parkolás rendezése, az úttesttel párhuzamos új parkolók kiépítése

20

-25

20

K3,K9,P23-P25

KENDE KANUTH UTCA (Kossuth Lajos utca - Tátra utca között)

40

40

0

változatlan

40

0

40

0

K10,K18,K24,K25,T7

KENDE KANUTH UTCA (Tátra utca - Dobos utca között)

73

69

-4

párhuzamos parkolás, 'parkolók a belső részen

101

28

K4,K5

BOCSKAI UTCA*

45

45

0

változatlan

45

0

45

0
0

101

28 merőleges parkolás

K7,K8

CSOKONAI UTCA*

45

45

0

változatlan

45

0

45

K11,K17

NEFELEJCS UTCA*

45

45

0

változatlan

45

0

45

0

K19,K20

REZEDA UTCA*

45

45

0

változatlan

45

0

45

0

K22,K23

LILIOM UTCA*

45

45

0

változatlan

45

0

45

0

P22,P40

IGLÓ UTCA

23

23

0

változatlan

23

0

23

0

P2-P4,P37

SZIVACS UTCA

32

24

-8

a járműosztályozó miatt eltűnik néhány parkoló

24

-8

24

-8

marad az egyirányú forgalmi rend a Kende Kanuth utca felé

11

kétirányú utca

35

P26,P27

TÁTRA UTCA (Kende Kanuth utca - Tátra tér)

9

11

2

P13,P28-P31

TÁTRA UTCA (Tátra tér, iskola és a piac között)

38

26

-12

2 egyirányú, csak a Jókai Mór utca irányába
-3 egyirányú a Jókai felé

-9

kétirányú forgalmi rend

-3

egyirányú a Jókai felé

0

TÁTRA UTCA (Tátra tér - Jókai Mór utca között)

0

0

0

változatlan

0

0

0

TÁTRA TÉR (piac nyugati oldal)

32

32

0

változatlan

32

0

32

0

P12,P38

TÁTRA TÉR (piac keleti oldal)

28

31

3

új parkoási rend kialakítása

31

3

31

3

P5,P9-P11,P15-P17,P21

TÁTRA TÉR (piac és a vásárcsarnok között)

36

36

0

változatlan

33

P18,P20

TÁTRA TÉR (vásárcsarnok nyugati oldala)

10

10

0

változatlan

10

P6,P8

TÁTRA TÉR (vásárcsarnok keleti oldala)

17

17

0

változatlan

P7,P19

TÁTRA TÉR (vásárcsarnok északi oldala)

6

0

-6

megszüntetésre kerül

33

-3

0

10

0

17

0

17

0

0

-6

0

-6

T1-T3

TÁTRA TÉR (iskola nyugati oldala)

12

12

0

változatlan

12

0

12

0

T28-T30

TÁTRA TÉR (iskola keleti oldala, külső kerítésen kívül)

24

20

-4

új parkoló kiépítésével, a hozzájáró út miatt

24

0 változatlan

24

0

T31,T33

TÁTRA TÉR (iskola keleti oldala, külső kerítésen belül)

27

25

-2

kisebb átalakítások miatt csökken

25

-2

25

-2

45

24 csak szgk

42

21

5

-20

T32

TÁTRA TÉR (iskola belső udvara, belső kerítésen belül)

21

20

-1

csak tgk

TÁTRA TÉR (Tátra tér B/1 épület oldala)

25

23

-2

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

5

-20 megszűnik a parkolás, a B/1 északi oldalában megmarad

T10,T11

TÁTRA TÉR (Tátra tér A/1 épület oldala)

25

27

2

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

0

-25 megszűnik a parkolás, rendezettebb környezet jön létre

0

-25

T8,T9,T12

TÁTRA TÉR (Tátra tér B/2 épület oldala)

25

18

-7

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

0

-25 megszűnik a parkolás, rendezettebb környezet jön létre

0

-25

T15,T14,T18

TÁTRA TÉR (Tátra tér B/3 épület oldala)

25

18

-7

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

0

-25 megszűnik a parkolás, rendezettebb környezet jön létre

0

-25

T19

TÁTRA TÉR (Tátra tér A/2 épület oldala)

25

24

-1

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

0

-25 megszűnik a parkolás, rendezettebb környezet jön létre

0

-25

T20-T22

TÁTRA TÉR (Tátra tér B/4 épület oldala)

25

23

-2

parkolás rendezése, új parkolók kiépítése

5

-20 megszűnik a parkolás, rendezettebb környezet jön létre

5

-20

993

892

-101

KERTES (K1-K32),
LAKÓTELEP (T1-T33),
PIAC (P1-P40)
I1

Iskola Tátra téri park felöli oldala**

0

34

34

új parkolók

I2

Iskola sportudvara**

0

26

26

új parkolók

993

60

-41

ÚJ FEJLESZTÉSEK (I1-I2)
PMG

Piac alatti mélygarázs**

0

200

200

új parkolók

IMG

Tátra téri iskola alatti mélygarázs iroda esetén**

0

160

160

új parkolók

993

360

TÁVLATI FEJLESZTÉSEK
(PMG,IMG)

merőleges parkolás

0

P32

T4-T6

nincs megálló

35

P14,P39

-3 két új mozgáskorlátozott hely kiépítésekor

TERVEZETT beavatkozás - C változat

882

-66

840

-108

0

0

0

0

0

0

0

0

két új mozgáskorlátozott hely kiépítésekor

változatlan
vegyes

*: becsült jelenlegi érték, 5 m/jmű
**: megvalósulás esetén
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3. MELLÉKLET
Az egyes parkolóhelyek kapacitása és területérintettsége
Az egyes javasolt változatok terület és helyigénye Tervezett parkolóhelyek száma [db]
PARKOLÓFELÜLET MEGNEVEZÉSE

Igénybevett területnagyság

[m 2 ]

Kivágandó/áttelepítendő fa [db]

Személygépkocsi Kistehergépkocsi Zöldfelület Burkolt felület

Iskola salakos pálya

26

Iskola udvar, kisteher parkoló

24

20

115

Iskola udvar, vegyes parkoló

56

8

Iskola udvar, személygépjármű parkoló

69

Park mellett egy oldali parkolás

Telepítendő fa [db] (4 db
parkolóhelyenként 1 db)

560

0

6

-

1 925

0

11

243

1 682

6

16

243

1 682

6

17

33

870

222

0

8

Park mellett két oldali parkolás

51

814

181

4

12

Lakótelep, Jókai Mór utca, parkolók a házak előtt

60

1 515

197 fiatal frissen telepített fák 8-10 db

15

Lakótelep, Jókai Mór utca, parkolók szervizútról

41

1 321

-

fiatal frissen telepített fák 8-10 db

10

Lakótelep, Kende Kanuth utca, parkolók a házak előtt

63

1 486

217

3

15

Lakótelep, Kende Kanuth utca, parkolók az úttest mellett

51

506

340

5

12

Tátra utca a piac és az iskola épülete között, egyirányú

35

783

1

8

Tátra utca a piac és az iskola épülete között, kétirányú

26

1 027

0

6
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