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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszotgáltatási Bĺzottság vé|eményezi tr

Ilatfu ozati jav as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testĺiletnek az előterjesztés

meg!árgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

I. Előzmény

A Képviselő-testtilet a 38|l2O12. (XI.08.) szttmt hatźrozatźnak 5. pontjźhan így döntött,

hogy
,,Kifejezi azon szándékńt, hogł az új forgalomtechnika rend kivitelezését követően (a Márkus
Emília utca kinyitása a Rákóczi út irányába és a József kÓrútról a Baross utcára tÓrténő

kisívű jobbra kanyarodás) forgalomszámlálást és hatástanulmányt kíván készíteni a
Palotanegled tert)letén, és ennek ismeretében íog dönteni a további forgalomtechnikai rend

átalakításról,,.

A MSBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. tanulmánýervére a|apozva, melynek cé|ja a

Rakóczi út _ József körut _ Baľoss utca - Múzeum korut általhatarolt,,Pa1otanegyed'' terület

átmenő forgalmának l<lzźrása és foľgalomcsillapítása volt, a Budapest Főváros Vaľosépítési
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Tewezo Kft. (BFVT Kft.) a sztikséges kiviteli tervdokumentációt elkészítette. A BKK
(Budapesti Közlekedési Központ) a tanulmánýervet többször véleményezte és elfogadta.

o A József körut _ Baross utca keresztezésében a Baross utcára (obbra) kanyarodási
lehetősége megvalósult f0I3, júliusban.

o A Márkus Emília utca kiviteli tervdokumentációja jogerőre emelkedett a
kivitelezés ę 2013 ószén tud megtörténni.

o A BKK Kozut forgalomszźlmlását és forgalomtechnikai vizsgźiatot készített a
Pollack Mihály téren ármenő forgalom tekintetében (1. sz. melléklet). A
foľgalomszám|áIás eľedményeként megállapított nagy forgalom megszĹintetésére 2
javaslatot is tesz a tanulmĺĺnn mely azonban az átmenő forgalmat nem szünteti
meg' a lakóutcákban csak eltereli.

A kiviteli tervdokumentációhoz szükséges a BKK forgalomkezelői hozzájáľu|ása, melynek
kiadása folyamatban.

il. A beteľjesztés indokolása

A Palotanegyed területének belső ilthźlőzata fĺĺként egyírányí utcfüból á||, sziik
keresztmetszeti kialakítással, jellemzően kétiranyu paľkolással. A belső úthźiőzaton a fő
pľoblémát az źúmenő forgalom jelenti, amely nagyobb tészt a terület hatérátjelentő fĺĺút-, és

gffitőút htůőzatí elemek hiźnyző kapcsolatainak pótlása miatt alakult ki. A forgalmi rend
vá|tozásźlra azértkeruI sor, hogy akit úti célja nem szőIit kifejezetten a Palota-negyeđbe, az
kerülje azt 9l, mert nem lesz gyorsabb a haladása, mint a kikerülni szándékolt fib
úthálózatokon. Ezen terv alapján javasolt forgalmi rend vźltozás kialakításával a BKK KöZut
tanulmánya a|apjźnis megállapított átmenő forgalom kizttrhatő a teľĹiletről.

ilI. Tényállás

A BVFT Kft' által készitett tervdokumentációba a Múzeum utca - Pollack Mihály _ Bľódy
Sándor utca _ Szentkirátý utca _ otpacsirta utca _ Reviczky utcákra vonatkozó ľészek
kivitelezése szükséges a Pollack Mihály tér és a környezo utcák állagmegóvása éľdekében,
melyet a BKK Kozut forgalomszámlása és forgalomtechnikai vizsgá|atais a|źltźlmaszt.

A változások az a|ábbiak:

o A legfontosabb vźitozás, hogy Pollack Mihály tér teljes területe foľgalommentes
ovezet lesz. A Pollack Mihály téren csak a méIygarźzsba behajtás és a mélygarázsbő|
kihajtás céljából szabad közlekedni. A mélygarłĺzs be-és kíjáĺata melletti .Ĺltszakasz

forgalmát ,,Mindkét iľányból behajtani tilos'' je|zőtźtbIa fogia tiltani, annak minden
következményével egyutt.

o A Múzeum krt.-ról a Múzeum utcán a Szentkiľálý utcáig egýranyu forgalom lesz. A
Szentkiľálý utcába jobbra és balľa is szabad haladni. Jobbra a Baross lstcźig, ba|ra a
Bródy Sandor utcáig. Mindkét irányban egýranyu forgalmú |esz a Szentkirálý utca.

o A Múzeum utcából balra is beszabad hajtani az oęacsiľtaltcába, amelynek foľgalmi
irźnya megfordul a Reviczky utca felé.

o A Reviczky ltca egyiráný forgalmi irźnya megfordul az oęacsirta utca felől a
Szentkirálý utca írányába, Itt a Mikszáth Kálmán tér és Szentkirálý utca
keresztezőđésében k'lzfuő|ag jobbra szabad bekanyarodni a Szentkirálý utcába,
amelýk egýraný forgalmú |esz aBaross utca felé.



. A Bródy Sándoľ utcai változás,hogy az atca foľgalma a Szentkiľálý utcától balra,
megfordul a Puskin utca és a Múzeum krt' felé. Jobbľa továbbra is egýľányu marad a

Gutenberg tér felé.

A fent nevezett közterĹiletek forgalmi rendjének váItoztatásźú a Józsefuarosi Közterület
Felügyelet (JKF) végzi el, oly módon, hogy a forgalmi rend változtatásanak kivitelezésén
kívtil az ehhez szükséges lakossági tájékoztatás is a felađata (íľott sajtó, online sajtó, szőrő|ap,

stb.)

Iv. Jogszabályiktiľnyezetismertetése

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarország helý onkormányzatairól szóló 20I|. évi
CLXxxIx. törvény 41. $ (3) bekezdésében, a 107. $-án alapul.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

2013. augusztus hónap elejétől a Pollack Mihály tér teljes területének forgalommentes

övezetté tétele érdekében a téľ és környékének forgalmi rendjének megvtitoztatása' azza|,

hogy a téren csak a méIygańzsba behajtás és kihajtás céljábó| szabad közlekedni, a

Szentkirálý utcában a forgalom mindkét iranyban egýtźný, az Ôtpacsirta utca forgalmi

irźnyamegfordul a Reviczky utca felé, a Reviczky utca egýrĺĺný forgalmi irźnya megfordul
az oęacsiľta utca felől a Szentkirálý utca irányába, valamint a Bľódy Sándor utca a Puskin

utca és Szentkirálý utca közöttí iráĺya vá|tozlk a Szentkirálý utcátó| a a Múzeum krt

ir ány áb a lehet haladni.

Az ilj forgalmi rend változásźbőI eređő feladatokat az onti|őan műkodő és gazdálkodó

költségvetési szerv, a JKF látja e|, melynek a\ap1áĺ a koltségvetését módosítani szükséges.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Bp. VIII. kerület Pollack Mihály téľ közvetlen köľnyezetének foľgalom

csillapítása. E feladat kivitelezésére vonatkozőaĺ, a JKF indikatív ajĺĺnlatot kért be. A döntés

pénztigý fedezetének mértéke ez a|apjźn bruttó |.594.447 Ft. A változtĺsbevezetése előtt a

iakosság szélesköni tź$ékoztatása szükséges, melynek egylk formája a szórőIapok folyamatos

teľjesztése. A szórólapok nyomdai előállításanak költsége, valamint annak terjesztési költsége

bruttó 500.000,- Ft. Mindezek alapjan a JKF költségvetése2.094,4 e Ft-almegemelésre keľül.

A Képviselő-testtilet a 381rl2}1r2. (xI.08.) szźtmtĺ hatćlrozatának 2. pontjában d<intött a

Palotanegyed új foľgalomtechnikai ľendjéhez kapcsolóđó kivitelezési munkálatok

elvégzéséhez sztikséges fedezet biztosításáról, mely összesen bruttó 7.617.639,-Ft, ezért az,íj
forgalomszámlálás és hatástanulmany elkészítési költségének fedezete rendelkezésre á1l.

Kéremaza|źbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

I. 20|3. augusztus hónap elejétől a Pollack Mihály téľ teljes teľtiletének forgalommentes

övezetté tétele érdekében a tér és környékének forgalmi rendjét megvźitoztatja az alábbi

módon:
- atéren csak amé|ygarźtzsba behajtás és kihajtás céljából szabadközlekedni,
- aSzentkirálý utcában a forgalom minđkét íráĺyban egyiľáný (a Múzeum utcától),

- azoęacsiľta utca forgalmi iránya megfordul a Reviczky utca felé,



- a Reviczky utca egýľáný forgalmi iránya megforđul az otpacsirta utca felől a
Szentkirálý utca irányába.

- a Bródy Sĺĺndor utca a Puskin utca és Szentkirálý utca közötti iránya vźitozlk a
Szentkirálý utcától a a Múzęum krt irĺínyába lehet haladni

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 03.

2. a hatźrozat 1. pontja szeľinti, új foľgalomtechnikai rendhez kapcsolódó kivitelezési és
tájékoztatási feladatok ellátásrára bruttó 2.094.447,- Ft fedezetet biztosít a Józsefuarosi
Közterület-felügyelet költségvetésében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3.július 1 7.

3. a2. po.ntbanfoglaltak miatt:
a) az onkormźnyzatkiadás 11601 cím beruházási e|őirźnyzatrő| _ önként vźů|alt feladat -

2.094,4 e Ft-ot átcsoportosit a |1108-02 cím _ önként váIIa|t feladat - ťĺnanszirozási
mfüödési kiadásokon belül az irźnýtő szervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirźnyzattlra a J őzsefuáľosi Közteľület-felügyelet tĺĺmogatása címén,

b) a Józsefuárosi Közteľtilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _ ťĺnanszirozási
mfüođési bevételeken be|i| azirźnýtőszeruítámogatźtsként folyósított támogatás fizetési
szźlm|źn töľténő jóváírás e|őirźnyzatát és a dologi kiadási e|óirányzatát _ önként vállalt
feladat - 2.094,4 e Ft-tal megemeli forgalomszámlálás és hatástanulmany készítése
címen.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20|3.július 1 7.

4. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a határozat 2.-3. pontjában foglaltakat az önkormrínyzat
költségvetéséľől szóló rendelet kĺivetkező módosításĺánál vegye figyelernbe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : az önkorm tnyzat költségvetésnek következő módosítása

+ döntés vógľehajtását végző szeľvezeti egység: .. Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi
Ügyo sztály, J őzs efv źro si Kö zterül et- felü gyel et, P énńgý,Ü gy o sztáIy

Budapest, 2013.július 08.
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Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Riman Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

łlĺ,ď
Egľy Attila

alpolgáľmesteľ
Szilágyĺ Demeteľ 

^képvĺselő 5.Ł.

L4.oh,w
Dr. Mészár Erika
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FORGALOMTECHNIKA

Pollack Mihály tér megnövekedett forgalmának,

a forga|om csökkentés lehetőségeinek vizsgá|ata

Budapest, 2013. május 1 6.

Készítette: FĘt Rezso
Katona Krisztina
Kristok János
Ritz| Beáta
Váncza Fe|ícia



Jelenlegi állapot

A Po||ack Mihály tér átmenő forgalma e|mú|t időszakban számottevő növekedést
mutat. Az útpálya burkolata kisforgalmú |akóúti funkcióra kiépített, nagykockakő,
ame|yen már számos he|yen e|haszná|ódás je|ei mutatkoznak. A kőburko|at

he|yenként kitöredezett, megsü||yedt. A je|enlegi á||apot kialaku|ása |ehet nem

megfe|e|ő minőségű kivite|ezés, de je|entős szerepe Van az útvona| je||egéhez

viszonyítva szokatlanul nagy forga|omnak. A tér egyirányú utcahá|ózat része,

amelyre három iránybó| |ehet e|jutni.

A forga|mi terhe|és vizsgálatára a Pol|ack Mihá|y téren és környező utcákban
forga|omszám|á|ást végeztrink. Szám|á|ásba bevontuk a tér csomópontjait va|amint a

környező utcákat a Baross utca és a Rákóczi út közötti terÜ|eten. VégeztÜnk
forga|omfe|véte|t dé|e|őtt és dé|utáni időszakban. A szám|á|ás eredményeit
fe|dolgozva azokat átnézeti térképen ábrázo|tuk, ame|y jó áttekintést ad a vizsgá|t

terÜ|eten be| Ü| i forga|om megosz|ásrő|'

A forga|mi terhe|ést bemutató ábrán a kék vona| vastagsága arányos a

forga|omnagysággal, a fe|tÜntetett adatok órás forga|mat je|eznek (E/ó). Láthatjuk'

hogy a vizsgá| úthá|ózat |egnagyobb terhe|ésĹĺ szakasza a Po||ack Mihály tér. Ennek
okai az Úthá|őzat forga|mi rendjében valamint azoknak a főÚthá|ózathoz történő

csat|akozásában keresendő.

Mérések a|apján nagyobb forgalmú utak közé tartozik még:
. Szentkirá|yi utca Mikszáth tér környezetében
o Múzeum utcának a Szentkirá|yi utca és Ötpacsirta utca közötti szakasza
. Puskin utca
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A mért forga|om megoszlásához fontos ada|ékokat kapunk a kornyező úthálózat
forgaImi rendjének vizsgá|atábó|.
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2. sz' ábra Egyirányú utcák e|he|yezkedése



Ha megnézzÜk az egyirányÚ utcák rendjét |átható, hogy a há|őzati kapcso|atok, az
egyirányú utcák a térség be|ső gyŰjtőÚtjává teszik a teret. (P|. a Szentkirá|yi utcán

akár a Baross utca, akár a Rákóczi út fe|ől érkezik jármĹi, csak a Po||ack Mihály téren

keresáÜ| hagyhatja e| a területet.) A Po||ack Mihály teret dé|i irányból három utca

táplá|ja, tehát aki ezeken koz|ekedik kényte|en a téren átha|adni. Enné| azonban még

fontosabb körü|móny, hogy az északi végén három utca a tér fe|ó| egyirányú és azok
kozri| kettő főútvonalhoz Vezet, tehát ezek forga|omvonzó hatása érvényesü|.

A forga|mi kapcso|atok közu| a forga|mi adatok a|apján legfontosabbnak a Rákóczi út

fe|é va|ó e|jutás lehetősége mutatkozik, Ez azéĺt is jelentős, mert va|ószínű|eg fontos
szerepe Van a tapasztalható forga|omnövekedésben. Ha ugyanis nagyobb terÜ|etet

vizsgá|unk e|mondható, hogy a Baross utca fe|ő| érkezők számára egyedÜ| csak a
Szentkirá|yi utca _ Mrizeum utca - Po||ack Mihá|y tér - Puskin utca Útvonal biztosít

e|jutási |ehetőséget az Erzsébet híd és ezen keresztÜl Buda irányába, Ez azonban
olyan forga|mi igény, ame|yet valami|yen módon figyelembe kell venni és kezelni kell.

Javaslatok a forgalomcsi||apítására

A tér forga|omcsi||apítására két javasolt mego|dást vizsgá|tunk.

Az egyik javas|at a Szentkirályi utca egyirányúságának megfordítása a Baross
utca felé. Következő ábra mutatja a változássa| érintett útszakaszt. A módisítássa|
valószínűsíthetően kis mértékben megnő a Szentkirá|yi utca forga|ma, hiszen a
Rákóczi út és Baross utca kozott átjárható kapcso|atot fog biztosítani. Vé|eményunk
szerint viszont a cé|t, a Pol|ack Mihá|y tér átmenő forga|mának csokkenését nem

fogja eredményezni, mive| a piros vona||a|je|zett útvona| terhelése vá|tozat|anul nagy

|esz. Várható forgalom a|aku|ását a 4. számú ábrán mutatjuk.

A Szentkirá|yi utca egyirányúságának váltoáatásáva| tehát számottevő eredményt
elérni nem tudunk.
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Pol|ack Mihály tér forgalomcsi||apításának
vizsoálata

2013.05.14.

Várható forgaIomnagyság Készítette:
BKK KÖzvĺ zrt..ĺ. számú javaslat

4. sz' ábra Szentkirá|yi utca egyirányú a Baross utca fe|é
ForgaIomnagyság (E/ó)



Vizsgá|andó másik javas|at szerint a Pol|ack Mihály tér lezárásra kerül az átmenő
forgalom számára.
Ha a térre csak a mé|ygarázsba igyekvőket akarjuk beengedni és minden egyéb
forga|mat kiti|tunk, akkor a dé|i iránybó| érkezo három utca forga|mi rendjét ehhez ke||

igazítani, hiszen ha ezek forga|mi rendje megmarad, akkor mindenki bekényszerÜ| a
mé|ygarázsba, mert a területet egyébként e|hagyni nem |ehet.

Meg ke|| vá|toáatni az egyirányúságát a Múzeum utca, Szentkirá|yi utca, Bródy
Sándor utca 5. sz. ábrán je|ö|t szakaszainak. Ezá|ta| a Baross utca Rákóczi Út között
a pirossa| jelö|t útvona| mentén a|aku| ki átjárási |ehetőség, ame|y e|kerü|i a Po||ack

Mihá|y teret.

Módosítás eredményeként (6. sz' ábra) a tér forga|ma csak a parkoló kiszo|gá|ására
kor|átozódĺk, de a párhuzamos Szentkĺrá|yi utcai szakaszon köze| 500 E/ó forgalom
fog várhatóan megje|enni, ame|y forga|om terhe|i a Mikszáth teret is. Forga|om
novekedése várhat még a Bródy Sándor utca Szentkirályi utca Puskin utca közotti
szakaszán.
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Javas|at a Pol|ack Mihá|y tér és környezetének forgaImi rend vá|tozására (MoBILTERV 2000 Mérnöki

Szolgá|tató Kft. tanulmányterve aIapján)
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