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Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

1. Előzmények

A Vĺáĺosgazdĺĺlkodási és a Pénzügyi Bizottság |875120|1. (xI.14.) sz.hatfuozata alapjźn a

Józsefuĺĺrosi onkormányzat megbizta a Mobilterv Kft-t, hogy készítsen el QW, & Belső

Józsefuĺíros Pďotanegyed foľgalmi helyzetével foglalkozó tanulmánýęrvet. A megbízás
határideje a szerződéskötéskoľ 20|2. marcius 30. volt.

A teľvezés indításától kezdve folyamatosan, szélesköriĺ egyeztetést folýattunk az ffintett
szeľvekkel, azaz a BKK kiilönböző osztźiyaiva1 (kerékpáros közutkezelő, forgalomtechniką
keriileti refereĺrs, stb.), érintett területek beruhazóival (Ablon soup - Blńa L. tęr), a civilek a

Palotanegyeđért egyesület kęviselőivel (Cďe), valamint a Rév8 és a Hivatal egyéb érintett

ügyosztályaival.

Az alap problémĺák felvetése és a szalonai egyeztetések utan kialakult első tervek a lakosság

szźtmźtra 2oI2. marcius 2|.én 18:00 kezdettél az EĽTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában
kerültek bernutatásra. A forumon felvetett észrevételek, javaslatok, megfontolása miatt, a
tervek újabb átgondolását, továbbtervezését kívanta. A' tervezési szerzódés.
meghosszabbitásarő| és így a továbbdo|gozásrőI aYárosgazdálkodĺási és Penziigyi Bizottsőga ./.
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354120|2. (III.28.) sz. hatźrozatban döntött, mely szerint a szerzodés határideje f0|2. május
3l.re módosult.

A CaPe-val folyamatosan együttrniĺködve a lakosság a kerései, észrevételei szálmtalan
formában jutott el a hivatal szźĺrÉra. A lakosság szélesköríi bevonásával így a teĺrĺezés
folýatódott

A teľvek |etísztéaása és minđeĺr érintett szeĺrr vélemeĺlyeĺrek átgondolása utĺĺn kialakult
javaslat ismét bemutatasra keriilt a lakosság előtt. 2012. április is-t^ este megrendezésre
került a Cďe szervezésében a PĺírbeszédHázźbana következő lakossági forum. Új eddig meg
nem ismert vélonények nagyon kis szrĺmban érkeztek.

A tervezés zźtó szakaszátban' a 2. lakossági fórum utan egy újabb egyeztetés töľtént, ďrol a
terveken néhĺíny módosítási javaslat fogalmazódott meg. A végleges anyagot atęruező 20|2.
május 22-én mutatta be, ahol jelen volt többek között a Cďę. A végleges anyaggď mindenki
egyetértett, egy vźitoztatási javaslat haĺgzott ol, mely a tanulmanýerv utĺłni
továbbtervezésnél megfontolasra erdemes.

A végleges forgalomtechnikai tanulmrínýervet a tęr.ĺłęző 2012. május 30.án határidőbeĺr
leszállította (1. számri melléklet). Továbbá a BKK illetékes osztźiyźtĺak is megktildte a
tervező a végleges dokumeĺrtációt, melyre tĺĺmogató forgalomtechnikai keze|ői véleméný
adott. (2. szémí melléklet).

2. Továbbĺ tervezési folyamatok

A Palotanegyedben jelenleg több közterĹilet, út ęítése zaj|lk. Továbbá a Gyulai Pĺíl utca
gyalogos forgalmú közteriiletté ďakítása miatt, a forgalomtechnikai tanulmĺínýervben is alap
tervezési szempontkeĺrt szeręlő Márkus Emília utca Rĺłkóczi ttĺ.ĺ:a töľténő megnýtásaról a
Kęviselő.testiilet tźmogatásáttfejeztekl a|2312012. (rV. 05.) hatarozatźnak 1. pontjában.

A Mrárkus Emília utca engedé|yezési és kiviteli terveinek elkészítése miattbeszerzési eljárás
került kiíľĺísra, mely eredményéről a Kepviselő-test{ilet a |75/2012. (V.17.) szrímú
hatátrozatálbandöntött.

A tervezési munka egyeztetési folyamata a Blďra Lujza teret érintő fejlesztők és a
szakhatóságok bevonásával megkezđődött.

Kerem a té|ékoztató tudomĺásul vételét.

Buđapest, 20|2.június 1 1.

polgármester

Töľvényességi ellenőľzés :
Rĺmán Edĺna

jegző
nevébpn és megtnzálsából:ĺ r,^M
fuĺ*'#*^

a|jegyző



l j. ;ĺ

:i.

:d /.ť

| 
"'

I"'

'I
,l

':I

;

:l

':

BY,dupgst' ViIl. keľ.

BELso ĺozsnr.vÁnĺls
FORGALOMTECHNIKAI

TANULMÁNYTERVE

ąfr

Tervszánr: I -|2-02

Tervező:

MOBILTERV 2OOO KFT.

Megľencĺelő:

B uĺ| a 1lest Fővá ľos WII. keľůilet Józseľvá ľosi on ko ľ lllány zat

Budapest' 20l2' ntájtls



ALÁĺnolap

Koordinátor: Mĺtlna. Płlter
MI( 0r - 064s

-/
Ugyvezető: Di.ppongMagdol.na ä't'1łĺ'!ia



Tixw: Budapest, VIII' keľ. '
BELSŐ .lózsrrv,ą.Ros FoRGALoM'ľECH N tKA t
TANULMÁNYTERvR

Tervszám: 1 -t2-02.

,tTERV-ES IRATJEGUZDK:

Miiszaki loírás''.......'...

Meglévő forgalmi ľend .......'.

Paľkolás vizsgźiat..,'

Tervezett foľgalmi renđ ..........

Javasolt keľékpáros foľgalmi irányok......

Területegységek megkozelíthetősége .... ... . .. .... .'.'.'....

Teriiletegységek eĺhagyhatósága'.... .

lľatszám Rajzszám

0l

F-1

F-3

F-5

F-ó



Táĺ.gy : Budapest, VIII. keľ'
BELso ĺozsľnvÁRos |I()RGA|,oMI'ECIINIKÁI
TANULMÁNYTERvE

Teľvszáĺn: 1 -|f-02

TERVEZOT NYTLATKOZAT:

A vonatkozó hatályos ľendeletelĺben foglaltak alapján a MOI]ILTBRV 2000 Kít. nevében
kijeleĺrtem, hogy

. az alkalmazotľ nliiszaki negoldások nregÍblelnek az ďtalános éľvényii kÓtelező és az
eseti hatósági előíľásoknak, a vonatkozó, kÖtelezően alkalnrazandó nenrzeti
szabványok előírásainak, aeoktóI való eltéľéslę nem volt sziikség,

Kijelentem továbbĄ hogy a tárgyi dokumerrtáció a létesítmény telepítéséľą tervezésérc és
ĺĺzemeltetésére vonatkozó egyéb hatósági egészség. és köľnyezetvédeĺmi előíl.ások
betartásával ké sziilt'

Budapest, 2012. május hó' CŁt.ĺ,'ęł í^
Gyaľmati Ambrus
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: 1. Előzmények

.t

Budapest Józsefváfos Önkoľnrányzata a Belső-JózseŕVáĺ.os (Rákoczi ťtt _ Józsęí' koľťlt *

l Barcss utca * Mťlzeuur köľút) területén az e|múlt időszakban nagyaranyĺl közteľületi

1 . fejlesaéseket hajtott végre, illetve jetenteg ís folyanratba'ľl van egyes utcaszakaszok átépítése.

: i A fejlesztések soľán móc|osult a Belső-Józse1Váľos fblga|mi ľenĺlje, atrrinek kovetkeztében

Budapest Főváľos Forgalollltechnikai Alosztálya. hatástanullrrány teľv készitését ir.ta e|ó az
':

l onkoľmányzat szźlmära.

.: Az onkormányzat tanulmányteľv keletében nreg kíválrja vizsgálni ateľüleĺ;elr ľégóta nreglévő
.. forgalomtechnikai problérnák megolclásait, továbbá fejlesztési teľvęilręk vfuható lratásait, az

alábbi szempontok figyelernbe vótelével:

A. Megvalósult fej|esztések

. Kruđy Gyula utca Szentkiľályi utca és Homnszky utca koz<itti szakaszának |ezáräsa,

Bľódy Sándoľ utca foľgalrni rerrdjének megváltozásą

. Gyu|aiPźt| utca Rákóczi liti szeľviz út és Stáhly utca kozotti szakaszának lezáräsa,

. Máľia utca átépítése.

B. Folyamatban lévő fejlesztések

- Gyulď Pál utca,

- Kőfaľagó utcą

. Gutenberg tér és Hoľánszky utca átépítése

c. TeľvezetÚ fejlesztések

- Már.kus EmíIia utoa meglrosszabbítása a Rákóczi út felą jobbľa és balľa kanyaľodás

biztosítása a Rakóczi úton.

. Tĺefortu,lezáłźsa

- Szentkiľályi u. |ezttrźsa Rákoczi út és Múzeum u. kozott



D. Belső.Józsefváľos meg|évő Í.oľgĺr|nri ľcnĺ|jével kapcsola|'błll felnleľiilt kéľdések

- Gyulai Pál utcai szeľviz útorr lévő iĺ|eigleĺres buszttregá:|lĺi lrelyzete, e|k'oltöizĺetésénck

lehetoségei

. József konit - Baľoss utca csonrópontban Baloss utcál-a kanyaľodás biztosítása

kisívben.

- a Rákóczi útľol a jobbľa kanyaľodás jetenlegi nrego|dásárrak (a Blaha Lujza téľen

kereszttil a Sonrogyi Béla utcába) nregváltoztatása; (Íigyeleĺnbe véve a 4-es metľťl

hattłstĺt)

- Blaha Lnjza téľi szállocla né|ygaľázsá.nak megkozelíĺlreĺ;ősége a tér igélrybevétele

nélkul

- Vas utca átépítésének lehetősége a kialakult fblgalrni helyzetrc tekintettel

j árrniifoľgalo mtól elzár t szakaszo k ki alakítás a

- Keľékpfu.os kÖz|ekędés fe|tételeinek megteľemtésének. valamint kozteľĺileti keľékpáľ

tárolás lehetőségeinek a feltáľása

- Fasor vagy fák telepítésének lehetősége a Brocly Sándoľ utcálran

- Paľkolási helyzet feltilvizsgálata

A teľv feladata a ťelsorolt megvalósul! folyamatban lévó és teľvezett ťejlesztések tükľében a

felmerult kéľdések, pľoblémák Belsó.Józsefváľos forgalmźra gyakorolt hatásainak komplex

vizsgéúata,

A vizsgźiat dapján Teruező adjon javaslatot Belső-Józsefváľos foĺgalnri ľendjének

kialakításarą esetleges v áůtoaatźsźra.

A Megľendelővel |eegyeztetett javaslatokat Teľvező az éľintett szakhatóságokkal,

szervezetekkel egyeztesse lą azok vélemáryéą ä|lásfog|alásttt építse be a vĘleges

tanulmánýeľvbe.

Jelen tetv a fentiek a|apjtLn elkészített tanulmány.teľv, mely a szeruők mindenľe kiteľjedő

szeuői j ogaival véđett.
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Meg|évő állapot

Jelen|egi ťoľgalmi rend

Ielenlegi forgďnri rendet a vonatkozó he|yszínľajz lliutatja' a'hol lezáľt útszakasz a' Gyulai Pál

utca a Stáhly utca - Rakóczi út kozotti szakasza és a Krúdy Gy. u. - Mikszáĺlr Kálnáll téľ.

A forgďmi tenileteken a fó problélrrát az átmetlő foryalom jelenti:
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'[.sz. _ I(orrltľó| N{áľia utca illetve Ullői Út (l(ispest' ľt45) ĺblci

MegotdtÍs: A korútľól a Barcss utca iľányába rnegnyitott kisívĺi kanyĺrrodási |ehetőség

valanrint aWáriau. _ Krudy Gy' u. iľány megĺbľĺlítása' ĺniatt az átntenő í.bryalom megszĹinik.

i

Ż.sz, _ Rákoczi ťltľol az Ül|oi ťJt (I(spest; M-5) FELE
.: 

Megot.das: A Kálvin téľ megnyitásával a Rákóczi ťrt ilá'nyábóI az Üllői ťlt eléľése ľövidebb

'. 
ú,on biztosított lett, a Blody S. u. egyes szakaszai és a Mal.ia u. megfuľcltllnak.

i

3.s'ł. - Baľoss tlt'cáľó| illetve Ültői ĺĺ.0l az Eľzsé|ret hĺcĺ iľányába
'i A Kecskenréti vtęa\ezártsával novekeclett meg a Íblgalonr a Nagyváľad téľ, il|etve Kőbálrya

irányából a Baľoss illetve Üllői út fuIő|.

. Megoldaĺ: A Szeĺrtkiráĺyi u' egyes szakaszainak rnegfoľdításą Pollack Mihály téľ

' 
fuľgalommentesítése.

4,sz. _ Rákóczi ĺlt felől a RÖkk Sziláľc| tl. . Máľia utcán át az UIloi ťl felé.

Csekélyebb méltékĹĺ foľgalonr, a Rokk Szilárd utca helyett az átmenő folgalom inkább af'sz.

vonďon zaj|ik.

Megoldas: lsd. 2. sz.

2.2 Parko|ás vŁsgĺ{lat

A paľkolás vizsgźůat készítése során két alkalommal végeztürrk ręndszámfelíľasos ľelvételt.

A nappali és az éjszakai felvétel solán vizsgáltuk a feľőhely kihasznáĺást és a palkoló

jáľművek cserélődését is.

A helyszínľ ajzoĺ a számok jelentése:

osszes feľőhely / Nappali ťoglaltság ĺ Ejszaku foglaltság / Helyben maradó jźłrmu (ugyanąz

éjszakamint lrappal).

A helyszírrrajzon e|térőjelkulccsal szerepeltettrik a megallási tilalnrakat, alnozgáskoľlátozott

vfuakozóhelyeket és a várakozási tilalmakat (ezek dontő tobbsége koncentľált ľakodóhely, ĺĺe

van tuľista busz leszáĺlólrcly is)
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A vizsgźl|at eľecĺményei szeľint a teľĺilet hatáľai nlctlett |evći utcáklran a ĺěľóhelyek
.l

' l kihasznbltstlga koze|iti a l}O%o.ot' tlgyallakkoľ éľdekes tal)aszĺ:alat, hogy a Nagykoľút

kornyezetéberr (Somogyi Béla utcáig teľjedően)' valalrrint a l3ľóĺly Sálldoľ utcálran a teľĹilet
: ; ł. l í í |,.. h 1l . i źĺtIagćt meghaladó a helyben nramc|ó jánnťlvek szárrra.

:. 1.

:. t'

:, |ą. : 3. Tervezett állapot

. Jelen tervdokumentációba beépítettük a keľrilęti tnkoľrrrányzattal és a Bt(K - Val többszoľ

, taftott egyeztetéseink nregállapításait. A tervezés során felhasználtuk a Civilek a

. Palotanegyedéľt Egyesület ľésztinkľe nyújtott inĺbľnrációit, adatait is.

3.l Javasolt gépjármĺĺ foľgalmi ľend

A teľület nregkozelítési és elhagyhatósági szempontból 4 külonálli terii|etre osztható' A belső

foľgaĺonr csak egyiľányťr utcákon zajlik.

Múzeum utca és kiiľnvezete .ł , ,ĺ

A teľrilet megkozelítése főíltlralózatróI csak a Múzeum körut _ Múzeum utca felől, elhagyása

a Szentkiľályi utca - Baľoss utca és a SzentkiráLlyi utca - Bródy S. utca keľeszteződésben

lehetséges. -.v,1

A tenileten átmenő forgalom megielenésére nem kell számolni, mivel nincs olyan túlterhelt

hźůőzati elem' melynek alteľlratívája lehetne'

A Mrizeunr utcą Reviczky utca, Ôtpacsina utca tenilet szorosan kapcsolódik a. Kálvin téľ

kor.nyezetében kiďakult gyďogos zőnához.

Mivel az otpacsírta u. és Reviczky u. forgalmi iranya megfordul a foľgalmi terhelése

jelentősen lecsokken ami egy,'zold folyosó'' kialakulását eredményezí a Kecskenréti utcából



A teľtilet megk<lzelítése ffiúthalózatro| a Mťlzeunr körťlt _ Mílzetlnr utca _ SzentkinĄlyi u.

valamint a Rákóczi út _ SzentkiľáIyi utca' keľeszteződés fulől lehetséges, elhagyása a' Puskin

utca - Rá.kóczi út és a Szentkirályi utca - Bľódy S. utca keľesztezőc|ésélren' '.'*' ,:

Ez a gyakoľIatban ut je|enti, hogy a Szentkiralyi utca Rákóczi ťlt _ M'Ílzeum utca k<izötti

szakasza foľgalmi szelnpontbll az egyik legf.bntosabb ritszakasza a teljes vizsgálati teľĹiletlrek

így annak |ezäľźsa a teljes teľület ŕbrga|nri ľendjéĺ boľítaná fel.

A terĺileten lévő Meľcuľe szálloda (Trcfort u.) megkozelítése és elhagyása a lehető

legrovidebb tfton zajllk, nem tel.helve a tomb belsejét a fuvatozási és feltoltési foľgalomma|

ezért a Trefoľt u. |ezáräsa sem javasoIt.

Szentkiľálvi utcátóI K-ľe es Bródv S. utcáÍ.óJ.É-ľa epő teľĺilet 1';.. .*,.:.

A teľtiletnęk minden hatáľoló Íbťrtvonali híłIőzati elemmel a megkÖzelítést illetően kozvetlen

kapcsolata van, elhagyása a Blaha Lujz-atéľen két helyen lehetséges'

A terüIet kapcsoĺatai jók, a javasolt foryalmi ľerrd az tltmenł5 foľgalnrat tźĺvo|tanja,

A Rókus kőĺhtłz rnegkozeIítése szeparáltarr torténik, így a kórházba éĺkezók sem hajtanak át a

tÔnrbÖn.

A tertiletegységr-e esik az újonnan létlęhozandó Rakóczi út _ Máľkus E. u' jelzőlámpás

ťoryalmi csomópont, melyen át a lt.ákóczi Ĺltľa balra nagy íven az Astoľia . Eľzsébet hícl



irányába ill. jobbra kis ívben a l(eleti ptl. ińnyába leheĺ: e|hagyni a teľĺjletct. Hz.

rendelkezéséľe áll mind a négy teniletegységből ákezők ľészśle. A megkozelĺtés az Astoľia .

Eľzsébet híd írányból és a VII. keľtilet í.b|őI (Klauzál u.) |ehetséges.

A csomóporrt nevében a Mä.kus E. u. csak ,,llév|eg'' van benne, nrivel a kétiľányu ĺbľgaĺonr a

Coľvin ttruhtĺztérfelőli olĺlalán zajlik és a Maľkus 13. u. egyilányíl a Stáh|y u. ĺblé.

A je|zőItłmoás csornópont kiépítésével és áĺadäsával egyidejii|eg a téľ kozepén jelenleg

meglévő kétirányú forgalmi lĺapcsoĺat tlregszűnik, rnelynek helyét a téľ átépítése ľendezi.

A ber'ásáľlókozpont paľkolójárrak nregköze|íĺése és elhagyása a tonrb teľlręlése rrélkĹi|

toľténik.

A tertiletrę eső - Uránia rľrozi előtti _ autóbttsz vógál|omás ellrelyezésének kéľdését jelen

tanulmány nem tudja kezelni, mivel az csak a Rákóczi út végleges kialakításának valamint a

Baľoss tér túepitésének fiiggvényében tolténhet. Eľre eső dontések csak jelen nrunkaľész

sztú|itása utan váľhatók' A Gyulai Pál u. toľkolatábzul meglévő jelző|ámpás csomópont így

marcd moglévő allapotábau. Ebből adócĺóan a Vas utcabalr senr javasolható jáľnriiforgalorntól

eLztrť szakaszok k ial akítása.

Felmenilt az igény Megľendelo részéľől a Rákóozi út * Nagykorut kozvetĺerr jobb kis íves

kapcsolatának kialakításira,Ez szintén lrem biztosítható aRákóczi út végleges kialakításának

és a 4, sz' metľó átadásanak idejéig. Igy e, a kapcsolat az újonnan létesítendő jelzőlámpás

csomóponton keľesztül a Coľvin áruház és az Euĺópeunr iizletkozporrt előtt biztosított.

SzentkiľáIvi utcátgŁš-ľe és Bľódv S. utcátóI D-re eső teľÍilet

Á legtobb helyi lakost magában foglaló tenilet nrindkét határoló ťotlthtůőzati elem felől

(NagykÖrut, Batoss u') megkozelíthető háľom helyen. Elhagyása ľészben négy helyen a

Nagykorút fele, kettőnél kozvetlen kapcsolattal a köruton túli teľiiletekkel valamint a Ráĺ<óczi

rit rnilrdkét irtnyćĺba a MáľIĺus E. u-í csomóponton át.

A tenllet e|hagyäsa tobb helyen lehetséges mint a bejutás, ezzel csokkentve a teľtileten belüIi

váĺakozás i$ejét, az ott váľakozo autókJégszennyezését,



Mível a Batoss u. _ Máľia u. csolrrópontban nregváltozott a Máľia tł' iľá.lryłr a jelz.,olánpás

csomópont átépítést igényel a Baľoss u. csolnóponti rcncĺezósér,el egyctetrrlren. .'.t' ,,.

A teľtileten |évő Zichy száIloda (Máľia u.) nlegkÖzelítése és e|hagyása a lehetó legľovicleblr

ílton zajlik, nem terhelve a tömb belsejét a í.bvaľozási és fultoĺtési ĺ.blgalonrnal.

A Krudy u' vendéglők, tizletek fbltolĺése és elhagyása is a |ehető |egľovidebb útvoľlalon

tÖľténik'

A terulet saľkán biztosítjuk a Nagykoľťrt * Baross u. jobb kis ív k'ozvetlen kapcsolatot'

A Bľódy Sándoľ utcában miIlt az utóbbi két teľületegysóg hatáĺ.áĺr a foľgalom váľhatóan

jelentősen csökken, cle itt a lakossági foľunrokotr e|hangzottak figyelembe vételével sem

javasoljuk a parkolók csokkentését, amit az e|képze|t novénytelepítés sem indokollrat mivel

azok ültetését a meglévő koanű helyzet nem teszi lehetővé'

Tempo 30

A ,,Tempo 30'' ovezetet javasoljuk aPtźl<őczi űt - József korút - Baross utca - Káľoly körut

által hataľolt teljes teniletre, mivel a máľ megvalósult és a ťolyamatban lévő beruházások

során az utak jellemzóen kienrelt szegély néllnili kialakításri, téľbuľkolatos utcákká épülnek át.

3.3 Téľalakĺtás

A jelenleg meg|évő lezáľásokon felül kiviteli tervekkel ľendelkezik a Gutenbeľg tér 2. sz. e|őtt

lévő terulet gyalogos feluletté atakitźsamely megvalósítása folyamatban van.

Vizsgálatunk javasolja a Pollack Mihály tér Múzeum u' és Bľódy S. u. kÖzotti szakasz

|ęzćlt.ásttt, a mélygaľázs meg!<őzelítés és ellragyás kivételével, nrivel tér lezáĺtása az általunk

javasolt folgalnri ľendben neĺrr befolyásolja amé|ygaĺázs megkozelítését és e|hagyástĺt,

3,2



3.4

A Blaha Lujza t& átalakítását az Ablon ZrL, tel.vt:zteti. Anlenĺryiben csak a kozlekedési

szenrpolrtokat taftanánk szenr előtt, akkoľ a Blaha I'r{za téľen nreglévő jelenlegi kozuti

kapcsolat átalď<ítasával biztosĺtani lehetne a teľület elhagyásáĺ'

Paľko|ás

Parkolás vizsgálatot végezttink lrelyszíni ĺĺlércsckkel nrég c|ecen.lbel-ben, nrivel a kaľácsolty

utani, illetve a januaľ.fbbľuáľi időszak eddigĺ ta1rasztalataink alapján nem szoĺgáltat hiteles

képet a forgalmi, paľkolási helyzetxĺl, így a parkolás vizsgálat a 2012. januáľ 15. utĺut

megkezdődoĺt épíÍkezések lratászu.a végbement ĺblyanratokat lleĺtl talíalnlazza.

A paľkolás vizsgáLlatotľendszánr ľögzítéssel végeztük el nappal (10-ló lr kozott) és éiszaka(0.

2 h kozÖtt), így pontosan rnegállapítható a paľkolóhelyek nappali, éjszakai kilraszná|tságą

vaĺamirrt anapkozben nem rnozdu|ó jáľművek száma'

Az F-f tervlap mutatja a paľkolás infoľmációit, kulon jelkulcosal feltíintetve a jáľdaszegely

melletti vttrakozäst,, a részben vagy teljes terjedelemmel a jardált tolténő váľakozást, a

vźrakozćlsi (ide éľtve a koncentľált mkodóhelyeket és kizal.ólagos var.akozihelyeket) és

nregállási tilalmakat, a mozgáskot.|átozottváľakozóhelyeket.

A tervezési tenileten az osszęs szabáLlyos váľakozóhe|y sztĺma cca. 1401, ebből a nappďi

várakozólĺ szäma 1099, az éjszakai 1080, a Kőfaragó utca átépítésével a szabályos

várakozóhelyek szánra 1365 đb-ľa csokkerrt'

A szétmszerĹĺ infoľrnáciőkatttlb|äzatbarr is megjelenítetttik, nrely utcánként mutatja az ejszakaí

kihasználtság 75 és 90 %-os értékét nreghaladi utcákat, valamint az egész nap nem mozduló

járművek 50%-os átékét meghaladó aľányú utcákat.

A paľkolás vizsgátat ercdményei alapján kiernelt par.kolási feszültség az otpacsirta utoa _

Reviczky utoa _ Múzeum utca, a NagykÓrut melletti Sonrogyi Béla utoa _ Bérlĺocsis utca _

Kolcsey utca _ Békési utca - Kissalétronr utcą r,alamint az átépítés óta a Kőfaľagó utcában

van.
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SzabáLlytalan par-lcolás csak a Pollack Mihá|v téleir jel|elnző' ahol po|leľsoľľal kialakĺtott öbÖ|

van, melynél a kiépítés paľkolási lehető'séget sugall. A szabáĺytalan paľkolá's is e|sosoľban

éjszakatapaszt,a|hato.

A tervezett foľgalmi rcnđ módosítashoz kapcsolódóarr javasoljuk a Somogyi Bóla utcábaIt és a

Rökk Szilard utcźhan az egyirźmyúsítássa| egy időben a Iĺét olda|i 1láľhuzamos paľkolási

ľendet l.'olclali pal-huza.mos, és l olclali fel-deszogĺi váľakozá'ssal |]blváItani a paľkoló|relyek

szánrának rrövelése és a parkolási feszti|tsógek csokkeĺrtése éľdekében. .rl ,r

Rósz|eÚes eľedmények

Puskin utca

A Puskin utca Rákóczi rit - TľefoÉ utca kozotti szakaszłn kétoldali páľhuzamos par.kolás a

jtrdaszegé|y melletti, mig a Tľefort utca - Bľ.ódy Sándoľ utca kozotti szĺkaszon minc|két

oldalon fél keľékkel a jźltđźn van. A Bródy Sándoľ utcźthoz kozeledve 3,0 nr.es ťoľgalmi

sávval és 2,0 m-es leáIlósávokkal számolva az \tca egyik oldalán a gyalogosok széunäl.a

fennmaľadó sáv 1,5 m szélesség a|ź _ 1,3 nr - csokken (ez a 20ĺ11984 KM ľendelet szeľint

Iehetséges).

A parkolóhelyek kihaszná|tsága és a fluktuáció rnéľtéke is magas, bá.a Bľóđy Sándor utca

felé kozeledve mind a kihasználtság, nrind a fluktuáció mértéke csokken'

Tľefoľt utca

Az utca mindkét oldalán jźlrdaszegé|ĺye| pźrhuzamos pal.kolás van. Az utęźban a vizsgá|at

soľáĺr a szabad feľóhelyek aľánya magas volt, mint ahogy a fluktuáció mérĺéke is.

SzentkiľáIyi utca

A Szentkiľályi utca Rákóczi rit - Bľódy Sándoľ utca közötti szakaszon az utca pfuat|an

oldalán kęľékkel a jźlrdán, míg a páros oldalon négy keľékkel a járdán van.

A paľkolóhelyek kihasznźł|tsága a Bródy Sándor utca környezetében csokkenő météket

mutat. A fluktuácio az utca teIjes hosszában magas éĺéket mutat - az egész nap helyben

ĺnaľadó jaľmúvek arźnya egyes helyeken afí o/o-ot, a Rákóczi lit - Bródy Sfurdoľ utca kozötti

szakaszona20%o-ot sem éľi el.



Pollack Mihály téľ

A Pollack Mihály téľen nincs kijelolt szabályos váľale.ozólrely. A Magyaľ lŁáctió épĹileto előtt

az érkező tuľista buszok szän&a van kijelolt szakasz, ,,Várakozui tilos'' jelzőtáblával. A

megálló buszok kikerulését szolgáló sávon ťoleg az é,jszakai óľakban jellenlző a szabálytalan

par.kolás.

A tér |ezźĺrźĺsaig javasoljuk a várakozási tila|mat nregszĹitr1etni és a szabálytalan válakozást

|ega|izéini,

Múzetlm utca

A Múzeunr utca l(áľoly lcoluti toľkolatánál található 6 r,áľakozóbely (a koncentľált

mkocĺóhelyet is beleéltve) kihasználtsága minden napszakbal.l l00 %-os.

A Pollack Mihaly téľ - Szentkilályi utca l<özott a kétoldďi páľhuzamos parkolás

jáľđaszegély melletti, a szakasz kihasználtsága nrinđen napszakball 100 %-os volt, míg

fluktuáoió mér1éke alacsorry (50% alatti), tehźtazutcában a lakosságiparkolás dornirráLl'

a

a

Otpacsirta utca

Az utca egyfeluletÍĺ kialakítású, a várakozőhelyek

váľakozólrelyek kihasználtsága (90 % feletti) és a

magas.

Reviczlĺy utca

Az ltca egyfelületű kialakításu, a

vaľakozóhelyek kihasználtsága (90

magas.

épített faveľmek kozott találhatóak. Á
fluktuáció méľtéke minden napszakball

várakozóhelyek épített faveľmek kozöťt találhatóak. A

% fe|eta) és a fluktuáció méľtéke minden napszakban

Bródy Sándoľ utca

A Bródy Sándoľ utcźtban a Vas utca - Mária utca kozotti szakaszon az utca pal.os oldďan fel

kęľékkel a jźrdźrnkerult kijelolésľe a paĺkolósáv, azvtcaminden más részén négy kerékkel az

űtpćůyán, jźndaszegé|lyel páľhuzanos a parkolási ľend.

Az utca teljes lrosszában magas a paľkolóhelyek kilrasznďtsźęa (75 % ťe!etti). A fluktuáció

nem éľi e| az 50 Yo-ot, ez a helyi lakossági palkolás magas arźttytt. valószíníísíti.
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Vas utca

A Vas utca paĺ.atlan oldalán az tltca te|jes lrosszában iáľc|aszege|y nrelletti 1ráľhrlzanros

paľkolas van. A Rákóczi út - Stáhly utca. közottí szakaszon az utca pálos olĺĺalán négv

keľékkel a ó,8 nr széles járdán kęnilt' kialalĺításra a. paľkolósáv. A Stáhly utca * l}ľódy Sárrc|oľ

utca kozott azutcapáľatlan oldalarr fél keľékkel ajáľdan lehetséges a várakozás.

A parkolóhelyek kihasznźlksäga és a fluktuáció nréľtéke is nragas, bár a Bródy Sándoľ utca.

felé kozeledve mind a kihasználtság, nrillc| a flulrtuáció méľtéke osökken.

Stáhly utca

A stahly utcában a Vas utca _ Gyu|ai Pál tltca kozłitti szakaszon azvtca pámtlan o|clalän Íbl

kerékkel a jáldán kenilt kijelolésľe a paľkolósáV, aZ utca' mindelr más lęszéll négy keľékkel az

iltp źiy tttl, jfu daszegé|l yel p árhuzamo s a paľkolás i ľen d.

A par.kolóhelyek kilrasznä|tstęa és a fluktuáció rnéIĺ;éke is (75 % feletti) magas.

Márkus EmÍlia utca

A Márkus Emília utcában az utca nrindkét oldalán a jadaszegélyľe meľőleges parkolósáv

taĺ,źiható, melynek kihasznáItsága főleg az éjszakai órákban alacsony. A parkolót a lakosság

viszonylagos távolsága és valószínĺĺleg kozbiztorrsági okokból nem szívesen veszi igénybe.

Blaha Lujza téľ

A Corvin xunaz előtti paľkoló nappali kihasználtsága megkÖze|iti a 75 Yo.oą az éjszakai

kihasznáJts äga azonb an alacsony.

A par.kolót a lakosság a lakóéptiletektől való viszonylag nagy távolsétga,va|amint a munkanap

8-2o &akozotti dijťlzetési kotelezettség ľniatt nem szívesen veszi igénýe.

Kőfaľagó utca

A Kőfaľagó utcában a vizsgáůat készítésekot az vtca teljes hosszában mindkét oldaloÍI

jźrdaszegé|y rrrelletti páľhuzanros par.kolás volt.

A pal.kolóhelyek nappali kihasznáItstrya 60 oń.os volt, míg a helyben maľadó jáľművek alanya

rrem érte el az 50 %o-ot.
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Az utca. átépítését lĺÖvetĺien a paľkolóhelye|ĺ kihasľ,náltsága eléľi a 90?í-ot, az egó.sz rra1: i,

helyben nraĺa.cĺó jáurnrivek alŕulya nleghalaclja az 50 Yo-ot,

Gyulai Pál utca

A Stáhly utca - Kőfamgó utca közotti szakaszon nrindkét olc|alon ;ráľ|ruz-alrros paľkolás van'

A feľőhelyek kilrasználtsága éjszaka magas (75 %-ot e|éľő), a fluktuáció neln el.i el az 50 Yo-t.

Eoľánszky utca

Az ttepitett ĽIoľanszky utcában milldkét olcĺalon párlruzamos paľkolás valt. A paľkolóhelyek

éjszakai kihasznáItsága e|éri 75 %o-oą a nappali a 60 %o-at' A. lakossági paľkolás al.áltya

magas.

Máľia utca

A Máľia utcában minclkét olcĺalon pár.huzamos par.kolás van.

A paľkolóhelyek kilrasznćitsäga nappal meghalacĺja a 75 Yo.ot, mig éjszalĺa a 90 %-ot is. A
fluktuáció ďacsony, a lakossági palkolás aľáĺrya magas.

Somogyi Béla rrtca

A Sornogyi Béla utca Blaha Lujza téľ _ Bélkocsis utca közotti teljes szakaszán jáľt|aszegély

melĺetti páľhuzamos paľkolás van.

A parkolóhelyek kíhaszntĺ|tsĘa rnind nappď, mind éjszaka meghaladja a 90 Yo.ot' A
fluktuáció ďacsony (alig éľi el a 40 %o-ot), a lakossági parkolás arźnya magas.

Gutenbeľg téľ

A Gutenbeľg tér 4, sz. eiőtt járdaszegé|yľe rneľőlegos paľkolósäv van, míg a paľk felőli

oldalon megállási tilalom van élvényben'

A paĺ.kolóhelyek kihasznćůtsága mind nappal, mind éjszaka meghaĺadja a 90 %o.ot' A
fĺulauáció alacsony (alig éri el a 30 o/o-ot), a lakossági paľkolás aränya magas.

Rt'kk Szĺláľd utca

A Rökk Szilaľd utcábaĺr a Gutenbelg téľ - Bérkocsis utca kozotti szakaszon aautca minc|két

oldalán Íbl kelékkel a jáĺdánkenilt kijelolésľe apfuhuzamos paľkolósáv'

. Az utca teljes hosszálran magas a parkolóhelyek nappali és az éjszakai kilrasználtsága (90 o/o

kÖrĺjli), nríg a fluktuáció 30 %o alatti.



Kľúdy Gyula utca

A Kľúdy Gyula utca Rökk Sziláľd tltca * Máľia utca koz-ótti szakaszárr aZ Utcä milrc|[<ót

oldalan Ěl kelęklĺel a járdrful keľĺilt kijelolésľe a páľhuzanros paľkolósáv.

A Maľia utca _ Homnyszky utca kozotti sza'kaszolr az utoa páľatlalr oldaĺárr páľlrtlzalnos

paĺkolas engeclélyezett, níg a páľos oldalon nregállási tilalonr van éľvényben.

A paľkolóhelyek kilraszná|tsäga (75%o ťe|etti) és a ĺluktuáció nragas (az egész rrap helyben

mwadő jźtrllrrlvek arźnyanem eI.i el a 30 %-ot).

Kĺscsĺbész téľ

A téľen a par*olilrelyek nappali kihasznáItsága ľlagas, az ejszakai azorrban alacsony. Ez

uÍóbbi tény a lakossági pal.kolás alacsony aľállyáľa tltal. Ennek va'lószínĹileg a nappa|i

v trakozttsi díjfizetési kotelezettség az oka.

Kĺssłlétľonr utca

A Kissalétlom utca mincĺkét oldalán jáľdaszegéllyel páľhuzamos pal*olósáv van.

A paľkolóhelyek kihaszrráLltsága nappal is és éjszaka is megkÖzelíti, illetve eléľi a 90 %o-ot. A

fluktuáció ľenđkívul alacsony (40% alatti)'

Békésĺ utca

A Békési utoa mindkét oldalán jfuťaszegellyel páľhuzamos paľkolósáv van,.

A pal.kolóhelyek kihasznä|tsága nappal is és éjszaka is 100 Yo vo|t a vizsgäLat idején,

fluktuáció gyakoľlatilag nincs.

Ktilcsey utca

A Kolcsey utca mindkét oldalán jaľdaszegéllyel pärhuzamos paľkolósáv van.

A paľkolóhelyek kihasznźt|tsźĺga nappal is és éjszaka is megközelíti, illetve eléľi a 90 o/o-ot, A
fluktuáció ľendkívül alacsony (40% alatti).

Béľkocsis utca

A Béľkocsis utca mindkét oldalán jáľdaszegéllyel párhuzamos par.kolósáv van,.

A paľkolólrelyek kihasznźt\tsága nappal is és éjszaka is 100 %o vo|t a vizsgä|at idejérr, a

fluktuáció ľendkĺvtil alacsony, szinte. |oztrő|agos a lakossági pal.kolás.



Puskin utca
frefort utca
3rodv Sándor utca
Szentkiráĺvi utca
[ll zeum utca
f,tpacsirta utca
Reviczkv utca
as utca

GvulaiPálutca
Stáhlv utca
iVlárkus Emília utca
B|aha Luiza tér
Somoqyi Bé|a utca
R kk Szi!árd utca

tv

(is Csibésztér

3Z

Horánszkv utca

132
147

V|ária utca
Bérkocsis utca

34

6ĺ

Kłilcsev utca

19

18
117

Békési tľtca

26

118

Kissalétrom utca

97

Kr dv Gvula utca

34

43

6ĺ

KófaraoÓ utca

18

20

ĺ3

114

26

61

Mozgáskorlátozott
várakozÓhe|yek

száma (db)

86

93

EO

131

Kolaraoo utca. zulz. matus

34

30

'f5

83

17

54

27

69

z5

z7

34

B4

91

5{
112

68

38

1

13

ĺ9

43

aI

50 7o fe|eűi a nem
mozdu|Ó jármĺívek

száma

fo

í3

13

19

21

56

22

31

119

2

?1

56

v

1

74

13

4't

zz

17

15

10

T3

1407

z

21

71

5

2

13

65

ĺ1

1

13

56

30

tl

KÍhaszná|tság
éjszaka 75% feletti
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(: 3.5 Keľókpáľos kłĺzlekedés

A kerékpfu.os forgaloru köZ|el(edési Íbĺtéte|ei toblr szernpontbóI is jclentőscn javulnak

tenileten.

Az átmeĺő forgalom kiszoľulása az imnylretyes kelćkpfuozás biztonságát, konrfoľtját nove|i.

Kerékpáľos kozlekedés kialakításánál szempont volt a keľeskeĺte|llli övezetek, ĺblsooktatási,

kultuľális intézmények, keľeskecĺelmi egysógek, postahivatal, káLvézók, ľenĺ|elóintézet, BUBI

áIlomások megfelelő osszekötése'

Ahol a kercskedelmi övezetek a Baľoss u. (kávéztik (Pľága, Fecske, olasz stb), nrozi

(Vörösmaľtý, kerékpáĺ-bolt, éjjelĺra1lpali bolt stb.), a Kľridy u. (éttennek, ktłvézők,

borszaküzlet, zoldséges, biobolt, halrgszeľĺizlet stb.), Blalra Lujza téľ (Euńpeunr

üzletközpont, Corvin áruhŕv, Kaiseľ's, Jelen Pub, lángosos stb.) és a Rákóczi út kozépsó

szakasza (Umnia mozi, SPAR, Rákóczi pékség, étteľmek, gyogyszeftár stb.) teniletére esnek

melyeken gyakoľlatilag egybeftiggően vannak célpontok.

A felsőoktatási intéznrények a Múzeum kt., Bródy S. u., Szentkiľályi u., Vas u., Hoľánszky

u', míg a kultuľális intéanények a Mrizeunr kft', Pollack Mihály tél; BrÓdy S. u., Múzeum u.'

Vas u., Hoľánszky u., Reviczky u., Guttenberg tér tertiletére esnek.

BI'JBI állomás az Astoľia, Rakóczi út, Br.ody S. u', Krudy Gy' u.tertiletén létesiil.

Jelerrleg a kerékpáľozók tobbsége a ťĺata|abb korosztáIyba taľtozik ez,élÍ a nagyobb terhelés a

felsőoktatási intézmények, konyvtárak és M ezekhez osatlakozó kelęskedelmi. és

vendéglátóipari egységek ktiľnyékén tapasztallrató (pl. Reviczky utcában keľítésen lógó

biciklik).

Mivel a keľékpárosbaľát utcahá.|őzat fejlődik más táľsadalmi ľétegekben, más korosztályokban

is várlrató a ker.ékpároás felfutása, ami ältal az egyéb felsorolt teľtiletek is fontos célpontokká

válhatrrak.
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FMSZ szeľint:

,,6'14 Elleniľanyú kerékpáľozás keľékpáľsáv kijelolése nélkĹil alękoľ engedllető nreg, ha a.

kovetkező feltétęlek mindegyíke telj esÜl :

a) az út nincs ffiútvonalnak kijelolve,

b) az úton nitrcsenek felÍ.estéssel fbryalmi sávok kijelölve és az út nelrr alkalrnas

páľhuzamos közlekedésľe,

c) tv ut bármely pontján az egynrással szenrben ha|adó jáľnriivek vezetoi |egalább 70

méterľől (30 km/h megengedett se|resség esetóben legalább 50 méteľrŐl) Íblyarnatosan

jól láthatjak egymást,

d) azífion legalább 4.00 nr (30 kn/h mogengeclett sebessćg esetóben 3.75 m) jáľható

szélesség áll ľenđelkezésre, vagy aĺ ĺlton a. méľtékaďĺJ ĺÍrllforgĺtkltn (MoF) tl 200

jórmíí/lőra btěket netlt, h.aĺaĺlia meg és wnnłtk ki*iľési I'elrctősłlgek

A lecsökkent folgďom, az utcélk szélessógi méľetei és az utcák egyfelĺiletťl átépítése a

forgďom csokkerrése következtében számos egyirányú utcábarr lehetővé tęszi az egyiľányťl

forgalmi utakon a forgalmi iránnyal szetnben történö keľékpáľozás engedélyezését, me|yet a

vonatkozó hely szinľ ajzo n áb ľazoltuk.

A tervezési tenileten jelenleg nem talállrató kijelolt keľékpáľút, kerckpáľsáv, azonban a

tertileten lévő belső ílthźúozat jelenleg is a|kalmas a kerékpáľozásl.a, azonban sem É.D.i, senr

K-Ny.i iľányban komfortosan nem źltjärhatő.

A tervezési terulet hatáľoló útjai közül a t(ároly koľúton kétoldali kerékpáľsáv talćilhatő, a

Barcss utcátban és a Nagykoĺúton a kerékpározás a foľga|nri sávokban lehetséges, báĺ.

veszélyes. A Rákóczi tfion a KREsz szabźiyai szeľint a kerékpáľosokrrak a buszsáv ürelletĺi

foľgalmi sávban kellęne haladniuk - ezt kevesen vállalják'

Az F-4 he|yszínľajz szemlélteti a terclezett Íbryalmi rend nródosítások megvalósulása után a

keľékpaľosok szäntĺra ľencĺelkezésľe enó há|őzati ęIemeket. A heĺyszínrajzon kulon

jelkulccsal tiĺntettrik fel azíľttllyhelyes, és a je|zőtćblával engedélyezett, egyiľányťl utcákban a . ''

foľgalmi iľányokkal szemben, illetve a|ezärt útszakaszokon engedélyezett koľélęátozźnt'

iä

;



Azutcźkban afa/I984 KM ľendelet FMSZ 6.14. e|óitttsal - az. uton |egalább 4,00 n: (30 kln/h

megengedeĺt sebesség esetében 3,75 ln)jáľható szé|esség áIl ľenclelkezéstc' Vagy az ťtton a

méltékadó oraforgaĺom (MoF) a 200.iáľrrtű /on' érteket.lrenl |rataclja nreg, és vannak kitéľési

Iehetőségek - nem teljesrilnek.

Az egyiränyú utcapaľ használata a keľéIĺpaľosok. szálnáľa mininális útvonal tobb|etct.ietent

csa'k, mive| az utcákat Összekotó Tletbľt utca és Bľócly Sánĺloľ utca nrillc|két iľány|ran

tLtjáthato kerékpráľr aI.

Tľefoľt utca

Á ľovicÍ utcában szinte csak céIfoľgalorn jelenik nreg, a foryaln:i iľánnyal szenrbell toltélro

keľékparozást javasoljuk errged élyezni.

Po||ack MiháIy téľ

A Pollack Mihaly t& |ezźłrása soľán javasoljuk keľékpáľos-gyalogos ovezet kialakítását, nrely
mincĺkét ilányťl keľékpfu.ozást is lehetov é teszí.

Múzeunr utca

A Múzeum utca a tervezett forgalmi ľend szeľint egyiľáný a Múzeum köruttól a Szentkiľálvi
utcźag'

A Mrizeum utcából a Mrlzeunr korútnál csak jobbľa kisívben haladhat a keľékparos. Ennél a
keľeszteződésnél a Bróĺly Sándoľ utca - Múzeunr köruti keľeszteződést kedvezőbbrrek tartjuk,

ezért a Mlĺzeum utcában a foľgalnri iránnya| szemben töÉénő keńkpátozćtst nem javasoljuk

kijelolni.

Otpacsirta utca

Az vtca' egyfeluletű kialakítású, a vfuakozőhelyek épített favermek kozÖtt találhatóak. A
foľgalmi irźtnnya| szenrben történő keľékpáľozás kijelolését indokolja a Szabó Ervin téľ felől
kiinduló kerékparosok szélmtłrabizĺosítanĺ Bĺ.ody Sándoľ utcai keÉkpáĺos tengely eléľését.
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kapcsolatokat a Puskin utca _ ot1lacsiľta utca, a ĺ5z.entlciľályi tltca és a Sonrogyi l}óla

utca _ RÖkk Szilárd utca ielelrti.

K.Ny.i kapcsolatot a Bľódy Sándoľ utca jelenti. A BľÓĺĺy Sánc|oľ tltcállan a. teľvezett Ítllgalmi

ľencl életbe léptetését kovetően 5 ellerrtétes iľányil szakasz alaktll lci, igy az tltcábaĺr nrilrinrális

foľgalonr mogi o|enéséľe kell csak szálnítarri.

A teĺvezési tenileten beliil Iévő utak tÔbbsegében a teľvez.ett ĺbryatmi rend ľrodosítások

megvalósítása után a méľtékac|ó óľafoľgalonr váľhatóan 200 járnúlőra élték a|á, fug

csokkerrni, így a foľgalmi iľárrrryal szenrben tÖľténo keľékpározás otĹ is eĺrgeclélyezlrctő lesz,

airoi a. ľenđeikezésľe álió szabađ szélesség nenr éľi e| a3,?5 n,rt'

A foryalmi ľend nróctosítását kovetoerr 30 napon beltil javasoljuk ĺbľgalomszánrlálással

eĺlenőrizni azt, bogy a Bľódy Sáncĺoľ utcában a Vas utca - Rokk Szilzu.d utca kozcitti szíik

szakaszona forgďom nagysága valóban a 200 E/h érték alá csökkent-e.

A Mikszáth Kálmárr téľen javasoljuk gyalogos zóna kialakítását a keľékpáľozás egyéľtelnrii

tiltasával. A Mikszáth Kálman tér és a Szabó Eruin téľ (temszok, szoľakozóhelyek)

egyértelmiĺelr kerékpárcs céIteniletek, ezért e teľek keľékpáľľal tölÍéliő, minden imnyból

biaosított jó megkozelítlretőségét kiemelt feladatként kezelttik.

Rószletes vízsgń|at

Puskin utca, SzentkiráIyi utca

A Puskin utca és a Szentkiľályi utca egyiľányú utcapáľt alkotnak' A Puskin utca - Rákóczi út

je|zőĺá'mpźts csomópontban csak onálli kerékpáľsáv létesítésévęl lehefire a keľékpáĺosok

furgalmi iránnyal szemben töľĹénő vezetését nregoldani.

A Puskin utcában és a Szentkirtiyiutcábatr is a' Bródy Sándoľ utcai toľkolat köľnyezetében a

kétolclali parkolás nrellett a lĺerckpaĺosok kozlekedése, illetve a felręállá.si lehetőségek

korlátozottak.
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Reviczky rrtea

Az ltca egyťeltĺIetii kialakítású, a váľakozóhelyek épitett ĺäveľmelc kozÖtt t,a|álhatia.k. A

forgalľni iľánnyal szemben tofteno keľél<pfuozas kiielolését indokolja a Mikszáth Kánrán teľ *

mint keľékpáros célteľtilet - jó nreg|<özelíthetőségérrek biztosítása.

Bľódy Sándor utca

A Bľódy Sáncĺoľ utcábarr azUtca foryalrni iľálrya 4 |<qeszteződésben változik, igy osszeselr 5

ktilonbozó, az e|őzóto| e|térő iľányťl szakaszľa tagolódik a Bľóĺ|y Sándoľ utoa. Ennek

kovetkez[ében a Szentkiľályi utca _ Múzetrm utca kozotti szakaszt leszfulrítva az utoába'll csak

célfoľgalom megielenéséľe kell számĺtani.

A lecsökkent foryalmú utcában mindell szakaszotl indol<olt a forgalnli iľáLnrrya| szembelr

torĺénő kerékpáľozást kijeltilni, mivel a Bľódy Sándor utca a teľvezési teriilet egyetlen, a teljes

terĺileterr keľeszttilvezető K-Ny.i iľányú utcája'

vas utcä

A Vas utcábatr hźĺÍőzati szenrpontból nem indokolt a forgalnri iľállrlyal szeurben toltéĺrő

kerékpaľozás engedélyez.óse.

A Vas utca _ Rákóczi út keľesztezőcĺés jelenlegi állapotában is zavaft, ezen a ponton a

foľgalmi irźĺnnya| szemben érkezo kerékpáľos további zavart okozną miközben a kb. 50 m.ľe

lévő gyalogos-kerékpáros ovezet Gyulai PáI utcában sokkal nagyobb biztonságban eléľi

ugyanazt az'uticé|t,

Stáhly rttca

A Stáhly utcában a' Somogyi Béla utca - Gyulai Pá] utca kozotti szakaszon indokolt a

foľgalmi iľánnyal szemben torténő keľékpáriczás engedélyezśse, azonban a Gyulai Pál utcától

a Vas utcźig nem, mível a Vas utcában egyik irányban sem tud szabá'lyosan tovabbhaladni'

Márkus Emílĺa utca

A Mál.kus Emíĺia utca a tervezett új csomópont egyszeľíisítésą íltllćúhatősílga éľdekében lesz

egyit.łányú.



A foľgalmi iránnyal szemben tÖltéliő kelekpáľos |ĺÖzlekeĺlés a Coľvin laruház elöĺti út - i

Máľkus Enrília utca keľesztezőclósében |ra|ęsetveszé|yes, átlátlratatlan eIsőbbségi viszonyol<a't.

eľedményezne, ezért ezt akerékpfuos kapcsolatot nenr javasoljuk triz,tosítani.

:.
; Blaha Lujza téľ::
' i A Corvin Áľuház előtti kétilályú fbl3almÍl ŕlton a keľékpáľos ŕblgalorn is nrindkét iľányban

; biztosított.

i

. : Kőfaľagó utca

i A Kőfaragó utca Gyulai Pál utca - Sonrogyi Béla utca kozÖtti szakaszän inclokolt a forgaĺnri

' |: iĺźnnya| szemben ttrténó keľékpározás engec|élyezése, ľnivel ez biztosít.ia a' Ráĺ<óczi ílt ̂ .

i Gutenbeľg téľ környezetének konrÍbľtos, biztonságos keľékpaľos kapcsolatáĺ.

.,

. r Gyu|ai Pá| utca

i A Gyulai Pál utca Stáhly utca - Kőfaľagó utca közotti szakaszźn a forgalrni iránrryal szenrben

', !örténő kel.ékpfuozás engedélyezése biztosítja a Rákóczi ít _ Gutenbeľg tér koľnyezetének

. komfortos, biztonságos kerékpáľos kaposolatát.

Horánszky utca

A Hoľanszky utcában csak célfoľgalom rnegielenésére kell számolni, a folgaĺmi ińnnyal

szembętr torténő keĺékpározás biztosítása forgalonrbiztonsági pľoblénráĺ nem okoz.

Máľia uÚca

AMéria utcában csak célforgalom megielenéséľe ke|l' számítani, a forgalrni imnnyal szemben

tofténő keľékpáľozas biztosítźna forgalombiztonsági pľoblémát nem okoz.

Somogyi Béla utca, Gutenbeľg téro Rłikk Sziláľd utca

A Somogyi Béla utca . Rokk Szilaĺd utca útvonal két eltéľő foľgalrni iľárryú szakaszbó| źtlll,

isy teljes hosszában nem źttjáľhatő, foľgalma a jelenlegĺ állapothoz képest ennek

kovetkeztében csokken.

A foľgalnri irannyal szemben történő kerékpáľazÍls engedélyezése kovetkeztében keľékpáľos

sze rnp o ntb ó l a József kö rut a|tematíváj akéĺrt funkcio nál lr at.



Kľúdy Gyu|a rrtca

A Knicĺy Gyula utcában csak cé|folgalorn nregie|enóséľe kel! szíullitani.

A ťoľgďnri ĺránrryaĺ szenrben l;oÚenő keľékpározás kijelolósét irrdokotja a Mikszáttr Kánlán téľ

- mint keľékpáľos célteľrĺIet _ jó meg|ĺozelíthetőségónek biztosĺtása.

Kůssalétľom utca, Békési utcn, Kölcsey utcn, Bóľkocsis utca

Az egymáshoz kozel elhelyezkec|ő' váltakozó Í.bľgallni iľányri, sziik utcakban a kétiľáltyti

keľékpáľozás elrgedólyezését íbľgalorrrbiztonsági szenrporttlról nenr javasoliuk.

A Béľkocsis utca és a l(ölosey utca jelzólálnpás csonróponttal kapcsolódik a József koľút|roą

ez további veszéiyfbľľást jelentene a foryalmi iľánnyal szemben torténő keľćkpáłozás

biztosítása esetén.

A Békési utca hegyesszÖgű Józseť koľúti tolkolat szintén potenciális balesetf'orľás lenne,

ráadásul tlgyanugy a Gutenbeľg tén.e vezet, mint a tsérkoosi utca.

Keľékpzu tarolók kiépíteséľe a tenileten több lrelyen szükség lesz. Ezetr helyek meghatál.ozása

a kiviteli teľvekben inc|oko|t nrivel váľhatóan akkoľa clenil a föváros által telepítendő BUBI

paľkolók pontos ellre|yezése.

3.6 Utemezés

A javasolt módosítások koztil onállóan, más java'slatoĺ< nregvalósításától ftiggetlenĺĺl is

megva|ósítlratóak:

- Máĺkus ErníIia u. megnyitásaRákóczi ,íltra, je|ző|źtmpás csomópont átépítésével'

. Azösszes többi gépjaÍmű folgďmi ľend vá'Itozźrs egyidőben tÖńénó beléptetése.

- Az osszes kerékpáľos foryalnri rend vźt|tozás egyidőben toľténő beléptetése'



4. Osszefogla|ás

A fentiek dapján kialakított és a mellekelt hclyszínraizokon benrtltaÍott fbľgalrlli ľelrĺ|

véleménytink szeľint jelentősen javítja a |)alotanegyec|ben I a|<ók é|eĺni noségét'

Iavitja, hogy színte miden jelentős átrttenĺĺ tbrga|onr nregszűnik, ami á|taljelentosen csokken

a terület forgalmi teľhelése.

Mindęn tenilet egységet tobb helyľől és irálryból meg lelret l<öze|íteni és el Iehet lragyrri, amit

az ott lakók vélenrényrink szeľint lranraľ elľogaclnak és megszoknalĺ. Mivel nincs nriltden

teľtilet egység közott mindkét iľálryú köz'vetlen ka1rcsolat, ez csöklĺelrti a teľületerr belüIi,

lakossági foľgalom teľhelését is a teľĺiĺetľe vetítve. Így, báľ lesznek lakók akiknek az eĺĺdig

nregszokott nrogkozelítési és elhagyási útvonalukon kényszer.íielr változtatniuk kell, a

nyugodtabb, csendesebb, folgalom-mentesebb és ezźt|ta| jobblevegőjű kÖľnyezetük

véleményünk szerint mindenkinek lakókoľnyezętikozérzet javulást eredményez.

Halrgsrilyozni kívánjut lrogy egy ilyen tenilet belső foryalmi ľendjét számtalan elv és

prioritás Íigyelembe véte|ével lehet igen sok variációban kialakítani. J'elen megoldás több

lakossági forum és tobb szakmď (kenileti onkormárryzat), szakhatósági (BKK) egyeztetés

eszencittjaként alakult ki, ami talán legínkthbkoze|it a nen,l létező,,tokéletes'' megoldáshoz.

Jelen ta:rulmány a kialakítas elvét hattłľozzanreg, melyben végleges meghatározást nyeľnek a

teľĹilet utcáinak foľgalmi iränyai. Ez a munkaľész elťogadást igényel a kenileti tnkoľmányzat

és a Budapesti Közlekedési Kozpont (BKK) részétő|, amit Megrendelő intéz.

Mindezek kiépítéséhez, megvalósitäsźthoz és foryalomba helyezéséhez kiviteli tetvek

készítése szrikséges, melyek tu'ta1mazzźk':

. kialakítandó ill' módosítandő jeLző|äĺnpás csornópontok komplett teľveit a Rákóczi út -

Máľkus E. u. ill. a Baross u' . Máľia u. és a Nagykörrit - Baross u' csomópontokbatr,

- a megváltozott forgalnri iľányú utcák foľgalorrrteclrrrikai teľveit, rrrirrd a belső utcďrźńőzat,

mind az érintett ťoútvonali szakaszok tekintetében, azok csonrópontjaiban a be- ill.

kikanyaľod tlshoz esetlegesen szükséges szegél ykomekciók telveit,



-,,Tempo 3 0'' ovezet fol3alomtechnikai teľveiĺ kliszobok é1lÍtésével"

. kerékpfuos kozlekedés kiaĺakításánalĺ és a l<eľékpáľtáľolik telepítésének teĺ.veit,

- valamint mindezek kezelői és lótesítósi építési errgeclé|yeztetéseit.

Budapest, 2012' május hó.



EMLÉKEzTETŐ

,a2012.02.1'4'-én ós 2072.02..l(,.-án a l}I(K |riva.talos hc|yisćgćl>cĺl ĺiu:ĺ.Óĺ1.cÍłycfľc|:ésft5l.

l.árgy: BudapestVIII.keľ.PalotarregyedfoľgalomteclrnÍkaitanulrnfurya

Jelen voltak: Szabó (lĺíboľ l]liK rrrb. tőosztrílyvczctő

I.Ioľr"átlr.I,il:oľ t}IiK

]..cllc{r,ai (iírbĺ:ľ l]Iili
Benczc.l(ovĺícs Viľág l]|(|i
rl1ľ|. !.. I)..'1..... lf |)'.l]Źl UÁ(.:s l,?tlżl/-s lJI\l\

l:.cľnczclyi Gcĺgely VIl]. |ĺcľ. fííĄlítósz

Csete Zolĺ:álr ltór'8 Zllĺ:

N4olniĺĺ: Póteľ Nfobilterv 2000 l{ft.

Jelen lévők akőt egyeztetés soľán áttelĺiĺrtették a l3udapesĺ:, VIII' lĺeľ. N,[rizeum Iĺľt * Rálióczi,3t_

Józseľ liľt - Baĺ.oss u' által lratárolt teľület _ Palotancgyecl - forgallní |ielyzetét és a készrilő

for.galorr,rteclrĺrikai tanulmárryt nrincl a' gépjáľnrű közlekcdés rnirrĺl a. licľólĺpáľos közlekeclés

tekiĺrtetélrerr, rnel1' tanulmány az ,,Btlrőpa belváľosa', proielĺt által már. rrregépített és nrég építós

alatt' źł1|ő b eru lrázá s o lęat al apad atk ó ĺr t v e s zi.

Az egľeztetés során az aláb|>i ala1relr'ekben áIlapoclalĺ meg

Az alábbi pľoblémák megoldásáľa kďl iavaslatot adní:

1. Átmenő ťoľgalom megsztintetése: Somogyi B. _ Rökk - Krudv - Mária

2' ĺłmenő ťorgalom megszüntetése: Szentkitiúyi_Múzeulrr _ Pollák _ Puskin

3. Blaha L. téľ -Markus E. - Vas u.
il,Íárkus Enrília utca meglrosszabbítása a ltákóczi út felé, job|rra és bajľa kanyaĺ'odás
biztosítása a Rákóczi riton

Gyulai Pál utcai szetyiz úton lévő lruszĺnegáIló lrelyzetc, clköltöztetéséĺreli lehetőségei

l{áhóczi útról a jobbra kan;lą1946' jelenlegĺ tnegolcłásának (a Blalra l-ujza téľen kereszttil a
Sonrogyi l}éla utcába) megvźitozta'tása; (ŕig1'g|qmbe véve a 4-es mctľó lratását)

Blalra Ltljzat&i szálloda mé|ygańzsáĺrak ĺrregĺĺözelíthetősége a téľ igényber'etele nélkül

Vas u' első szakaszának ulegťorditäsa
4. )őzseť lrörut - Baross utca csomópontban Baĺoss utcáľa kanyaľodás |riztosítása kisír'ben.



5. ľ{erékpáľos koz-lelie<lós feltóĺ:clci nrt:.t11:clr.:ĺlr|:ćsť:rrch, r,alat.lrilr|: kilztcľiibtj lĺt:l.ćli1riu. ĺár:olĺĺ's

lelretőségeiĺreli a fc|ĺ:ń ľása

6. Parlĺolási lrclyzet ŕ.clüIr'izsgá]ata

7. ]tefoľt utca |czár.ása

8. Szeĺrtkirályi utcĺr lczáľĺísa lr Rĺíkóc;li úĺ: ós ,.l N{úzcun utcä ktizöĺĺ:i szalĺllszon

9. Pollac|ĺ N,Í' téľ fe|színi for1galonr megszĹilrĺľtós

A iavaslatokat az alábbiak szeľint keII megadrri:

1. Riikk u. egyiľányrĹsítása Kissalétlonr _ Kölcsey kozott.

2. otpacsiľta _ Reviczky u. ós a Szentkiľá|yi u. (B:rross tt. _ Reviczky u kłĺzłitt) foľgahrri

irányának megfoľdítńsa valamint a Pollack Mihály téľ fblszĺni ťorgalmának megszülttetése

fizikai eszkoz igénybevételéve| és a Bľódy S' u, (SzentkiľáIyi u. * Puskin u. kozott) fblgalmi

iľánvának megfoľdítása. Ezze| biztosítva. maľad a. nléIygaľázs minĺ|enircnyťl

megldzelíthetösége és a távozźs minden iľányba valamint nregnyíIik a lehetőség a
nrúzeumkęft és a felújított Pollack Miháty tér felszírri gyalogos osszekÖtéséľe. A Nemzeti

Múzeumhozbusz le. és felszállást a Múzeum kľt-on ke|l biztosítani.

3' EIső titem: Vas u. első szakasz megforctítása, szelviz úton kelęsztüI balľa nagy ív
biztosítása a belső foľgalom szźlmära.'

Második ütem: Márkus Emília u. kiktitóse kótiľányrĹ utcaként, így a Rakócziúti ki-behajtó

megsztintethető. Coľvin előtt nem lesz ťoľgalom. Vas u' visszaállítása. Szóló buszok Coľvin
e|őĺt a Rákóczi úton folyópályán forduljanak.

Rákóczi út - József krt. kozvetlen jobbIa kís ív nem lehet a nretľó źtađá.sig, mivel nagy a
buszfoĺgalom' Stáhty u- t megfordítani (Gyulai - Márkus közÖtt)

4' lőzsef körrit - Baĺ.oss utca csomópontball Baross utcár^kanyaroclás biztosítható kisívben.

5. I{erókpár.os közlekedés alapja a két főtengely K-Ny iľányú és az É-o ĺľ.ĺnyĺ átmenő

foľgalom biztosítása. Ezen kívü| meg kell hatätozni azan űtsza|ĺaszokat ahol az egyiráný
g.épiáĺmű foĺ.galommal szemben lelret biztositani z keľékpáĺos lĺozlekeclést, F;zen szalĺaszokon

lelretőIeg min.3,75 m szólesneli kel] lenni abaladő sár,nak, de amennyiben a gépiáľnrű foĺ.galom

lĺisebb 200 Í-/ő-nźů a 3.75 m nem kötottsóg. Egyéb utcákban a I{i.ESZ reirdelkezései szeľint

lelret keľékpározni. ,t két fő tengelyen kír.tili kerékpáros kozlekedés biztosítását parkolószárr

csölikeĺrtés nélkrjl kell nregoldaĺri' A |ĺercIĺpár tárolók telepítésér:él Frgľeleĺĺme! Icell tenni a BI{I{

által telepítendő táĺolókľa.



i:r!a
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'.:
A keľékpátos iľáĺryokat éľintó lrattir:oló tl|:'llí()r1 |ćvő iclziíláIll|)źís csot11ólx1ĺ1l1.)k.|)ä|r l>izĺ:osítalli |ĺclI

; az-előľeto|t. feláJlást.

|, 6. A patkolási helyzet felüIr,izsgálatához ĺ.l. szűlĺs<ígcs lrappa|i ć:s óiszalĺai ir|I;t;:clĺ: lclllrćľćsc

i *egtörtént enĺrek kiértékelése rrrég lráĺ:l.a \,.'lĺr' 
^lĺll)\'ctőcn 

kijctcĺrt|.rĺ:fó, lrĺlgy jclĺ:rrĺős 1raľ|iolísi

, fosztiltségelĺ a tenileten nhrcsennek.

i 7 -llezárások nem iavasoltak.

1 9. lscl. 2 pontban,

;.

lTentiekerr kíl.ril tervező javaso|jĺr a teljcs ĺ:cľtjlehę ĺr ,,Ternpo 30'' ővcz,eĺ: kia|alĺíĺŕrsĺĺt lriztcrsítrla

: ezze| a csi||apított belsó Íoľgalĺnat a lrizĺ:orrsir.gosal>ll gyalog<rs és lĺcľélĺ1rĺiľos |iozlclĺcdćsscl.
.'

I(mĺ..

. A jegyzőkonyvet jelen Iévők megbízásából osszeállította: lł

A jegyzőkonyvet jelen lévők nregb izásźtbő| hitelesítette :

ĺ)
\rn?." '-

Szabó Gábor BKI(
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ll'ĺttla, h<lgy lllĺltĺ|cllk'i, łl|<i ĺl IJlirIrrt l,tlizil ĺćľ ť:s ktillryćkćllc|ĺ ĺi:.ilcsz.tćsť:lx:ll (ĺ:Isiisĺll.llillt

|ĺiiztckcĺlĺj.si szclll1lĺillltltil) ćrĺlc:ku|t' cgylllíts.sill köz'l,ľtIcrtiil lllclł()s;/.lIli|ssil it lt)l.r'r:i(' lłtlIyik
u.13.;,allis az. Ą|]l,()N l.ćszćľő| a ll|ĺthĺt l,tl'jza |(:ľ li:[ŕljíĺiisiillĺrk tcľvcztcĺćsł-r, il l}|(|( gĺlllĺlo|kĺlz'ik
ir |łiikĺiczí ťlĺ |blťliíĺĺisĺill, iiĺć1riĺćsćll, r,illĺttlrillt ĺr kclľiĺlct kćszítĺcĺ cgv l<iiz.lckctlćsr,izs1;ĺiIilĺĺlt il

l'ĺtĺoĺĺl-llc14yuh.i:. Iiz.cll cIkć1lzclćsck szill|ĺľrlltizĺiIiisłilln|ĺ r.:lsĺ,i lc:ltc|ťisćgc Icttllc tlz it titliiIkĺtz,ĺl.

||itllgsťllyĺlz.ĺil' Ilĺlgv i|./' 
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ĺt |ćl. ltĺlssz.ťt liivtj ĺct'vĺ:il lĺć::;z.íttcĺi c:|, .lZ()l)ł)i|tl łl

ttlcgr,it|ĺisu|ĺisI.lah t:s;lk c1iy ľćszćt ĺillittlszítuzzłl. |(iclllc||r.', |)ĺlĺ1y łl kc't.ĺilctllck ć.lr|ĺ;kr.l ĺl ľt4til.ktls

lilllíliĺr t|t(:il ll}cĹłll.yi{ĺistt. Ili.szcll ()l{ rl){}st is Iiilll1lĺis kcľcszlcziĺt|ćs t,itlt ĺis ĺt {iytllĺli l)iil lllľĺt
gyĺtIoĺJ(}s t|ĺcil l(:tĺ.

:...: ĺĺlii jl*,.ĺ.r1:ľst, lł.tl..lss,, ĺ'.l ĺ,;. a .ĺsł'.ł lĺlĺl
tt.tt,rv, jozscĺVitlrls. lttl



Geľgely Iieľenc az ÁBl,oN cégcsĺlpoľt kć;lvise|ctćllcn

rnegköszönte a lelretĺĺségeĺ és ísnrcľĺcttc az, ĄI}I,()N Ď.'Ioľopćt az ĺig,yllcll. Áz. A|}|,()N
cégcsopoľtban lĺlrl(i ľ)urra oí-íioc Cclltcľ l(Íi. rr plrl'jckĺcćgo a l}lĺrhĺl |.ujz.it ĺćľcll lltcgvĺrlĺlstllĺ
Euľopeuln Ber'ásáľlókiĺzpont és Pal.kolóhĺlzltitk, r,alattrillt |-|otcI Maľl.i<l|ĺllitl<. Áz ć1ltilcĺ|c:l
összefi.iggésben szeľctnĺlk fclťl.iítĺrni allnak kłiľllycz,ctćl, A ĺĺiľ ícltl.iĺtiisiiĺ két ĺitcĺll|rclt kĺipzcli|ĺ
el, atrrelylrck első ütenlé{ ĺjllallszíľtlz.llłik is. A teľr,cz,ési llltlllkál 2009-bcll kcz,ttlć|ĺ tlloĺł oĺly
másík teľvezĺjvel. A tcľvezesi ĺ.olyĺnlat s<lľĺili egycztoĺĺok az tĺsszos ćľillĺclĺ sz.akhaĺósłiggal Ćs
tulajdonossal. 201l végén f.clbolrbĺttik a szcľziklĺlsĺ a koľńbbi ĺt:l.vcziivc| ćs llrogĺilla1rĺlttiis|
kotiittck az S73 tcľvcző ilrldĺival, akir,cl a ĺcľvczĺJsi |il|yĺrllra{ot ť:s itz cgyczĺc|ćsckĺÍ cĺiĺľiil
kezclĺék. Azegyeztctésck.soľ.,tlt lĺi<lcľii|t, Ilogy ĺr l}|alrĺr l,tliza {ćľ ć.s kitl'nyczclóllc.k it ĺcľt,rlzĺlso
egymástól fiiggetlcllti| ttilrb ágon is ĺ.trlyalrraĺlratt vatl. A llliti cgycz,(ctć.s allriaĺĺ 'jiiĺĺ |ciÍľc, hĺlgy
ezek a külonbciz(i éxlckclt.ségi k<jlĺjklliĺl inĺĺi{ĺltĺ il.ĺłny11ft iisszohangĺlIii.sľa kol.ri|.jollc|ĺ.

l3alogh Péteľ lstvzln vozetĺj {eľvczi!'

ľoviclen íblvázoIta a téľlcl ka;rcsolatĺls clkó1lz,c|óstikct. 
^ 

tćľ (iil1ĺJrlcĺálok, ltlćľctćnclĺ,
alakjáltak, foľgalrtrłinak vizsgála{a al:r;:'iĺin ĺtľrit'jtlĺollak, hĺlgY a Nĺrgykiiľťl| t.c|ő|i ľćszcll |cllllc
a ktizcissógi ľész, víľj,áltékkai, a trrcglnaľaĺ|ĺi ĺiikkal, paĺlokkal. ljz, a ľćsz, virlĺistr|hłt(llĺl lllcg l.
iitcĺnben, ezl ĺ,inanszíxlzná a lreľuháztl. Á kollcc1>cíťl sz.cľiltl a lőutak nrclltt.:n llrĺlľĺlĺlĺlłt c1łY
olyatr sáv, aľlrit a ktĺzlckectĺlsi iginyck vĺilklzĺisa c.sĺ:(ĺ!ll rr ĺ.oIťl jítoĺt ľószck iginybcvólclc lló|kĹil
ĺit lchet építeni. A bur.kĺ>It ćs a zĺĺlĺl Í,clülctclcct ťlgy tcl.rĺcztélĺ, Ilogy aZ cscĺ|cg, iĺt, a |łákĺ5cz'ĺ ťlt

l,clé áĺncnií Népszín|ráz utcźli csatlakozĺi vill:trtlĺls pátyirjlinak rncgĺ51liilĺlsc csotćll, łIZ
nraľadan<lÓ éľĺékeĺ (íät) nc ĺĺľilltscn. Ä teľv ťrgy késziilt, htlgy akłĺľ ĺłi|lb titcnlllcll i,s

lĺcgval<isítbatő. A'z l' Ĺilclll úgy is nlegé1líthe|iĺ. |ra ĺr kłizlckcĺlĺlsi hclyzcĺ a llraí trraľatl (vats.yis
a palkolók ugyall rrtcgsziinlrck, tle a Soniogyí lJéltr utcĺihoz kaposĺl|ĺit|ĺi kiktilĺis llrĺlglllĺ.lľĺrĺ|,
pĺitló buszoknak a l,łiľakozóhe|yct nlegadjŕik). ll. ti(onllrcn csak cĺllĺilľga|nlltk.iclclrllok lllo.jĺ|
nrcg (teljes éľtikťi Má*us BrlrÍlia utcai kapcsĺl|ĺt{, csc{|cgos kisĺvti jobbľa kanyilľotlĺis ĺr kiĺľtjĺ
íblé.)

Vicĺa Szalnlcs, a l]I(K lĺćpvĺse|(ijc

olllrollclta, hogy a l{ákticzi ťlt .iłĺr,iijĺĺr,cl ka1l*solaĺlrttrr nlég csĺtk konco1loiťl van. A Btlĺla1lĺlst
Szír,e Pľoglalll lI. Ĺiĺcm 1i.lg nrosĺ lrrcgvaltĺsulni, vagyís a l<(ĺzłśpcrr Vozcĺct| bu'gzsrl\, il
Dijbľcntei teľ és a |l'eľeIlcick (cl-e kłiz.tjĺĺ ĺ.ilg |ĺJtľe.iőllrli. Ábball ĺĺľĺtekcltck, hogy cz a lJolvítľĺls
ťlj ĺ.őutcaja l)ľog,t.atll kcľeĺólrcrt ĺ.tlIykrt<iĺljon a I(ossuľlt l.,tljos utoĺin ĺ!s a ]łĺikĺiczi ťlĺĺ:ll is,
MiltĺakcľcsztsfclVćlrycn l]lulatttl |tlcg il teľvcziĺk rłltal lcgiobt:nak taľ(ĺltĺ lllcgllĺliisĺ, lllclycn
k.ilz.ó1lcn nlc|1t.lc iľł1nylrc|y<'lsen a kćt buszsłiv, nlc|letĺiik szilltĺln iľállyhcłycscn cgy-cgy
í.<ll.gahni sáv, tllĺljd ĺtz tlt sz,é|clt sz.ill{otl iľ/rllyhclycscn ogy-ctly kcľókpĺiľsiiv . |.!,zzę| a

ltlegoli|ással a gya|ogos ĺ}cltiIctek nijvckcdrli ttlclllťtnĺk, ćs ĺäsĺlľ ĺclo;lĺtésĺilc is nyílna
lchet(íség. Mtlsl viur beszelz{is alaĺt az a halástalluhrr:llly, altri lrlinc|ctl sz.int(i vizsgiĺlalĺlt
ĺ;lvćgcenc c|rlren a ĺĺJntábłtlt (szinlu|áciťl, tiiľsatlalĺltlr sztrndilziisa, stb'). Á tuc1iĺllĺ|ĺisľa konkľĺ!ĺ
nrii'szaki Ĺcľvclc llrĺ!g lríllcscnck. Cé| Ieltlrc. hogy tljl.łr ćIcttcl ĺ:cljon lllcg cf. aZ Uĺ.cÍt.

Szi l ítgyi'l^iboľ a B I( Í( pľoj cktĺbi l cszľĺls k é1lvisc|(ĺjc

clnrondta, bogy a ll'ĺikticzi ťlÍi vi|laltlĺls áĺvczcĺés lrcnlrc Vitn a lc\,cgiil>cu. A cc| ĺll'.lrogy a
k(ivcĺ'kczií kłiĺłiqlĺilyĺĺs kłizlĺ:kc<|ósr.ĺ: r,ĺllläĺktlzĺi |)(.l-s prilyĺiz.iltľit 2()lS.łlĺllt lchosscll pá|yĺizni,

Ii'ł |()ĺ|2 l}udĺtpcs|' l}alrl'^s u. (l3-(l7. E 459-2 |0()
wrr,r'','.i<lzsc ĺVat.ĺls' htl



c|.ńlez 2014-ľe clkésztil a p'á|yilz.zlti arlyng, lucllyllck z.iĺsz.|ĺ!s|lĺljťl.iłl lcsz. lr |{likticz.ĺ tj(i r,iIlĺtĺllĺls.
A tényleges nregr,alósulás sok lllilrtlcll|ől ĺiigl.l,l<ĺlllĺĺľót itlŕĺ1lĺlllt<l| llclll Icltt:t l.ĺl lllĺlllt|ĺllli' |łtlilll
f0|7.bęn ellĺczdoĺthet az építkczós. A 4.t:s nlcĺľĺi l}o'sltyĺi|ĺ ĺi:ĺ.i1ł |iU.ĺĺi szĺtlĺĺtszir t)Ö||l r,lt|tĺs.ĺ,íllii.

lrogy a kozeljöv(ĺbell tlregval<isul az iľľcłiIi;.ĺ|tl ll1íl[-lil.s kti|ts{;ck llliaĺt' t:zť:ľ{ q]y alĺcl'lloĺív
lllegolĺláson gonĺ|olkoznak az ť|1la|otaink szĺilrlĺil.a. l'.)z cgy 1łyoľsr,iIlitlll()s V()'lill lrĺlllt:, ittlti it

í.illszín feiętĺi lnetlT pľojekt tĺlsze i.s ĺchctltc a kĺ3siiĺllliokl)cll, valittlríttt cz. kłt1rcsĺl|ĺidhirtllil iissz.c

a l{ákóczi riti villamossa|' A l}|alra I.,uizĺt téľt:ll łt vilIitlltĺls ítĺvczc|Ó'snc|ĺ |riz.ĺtlsĺĺitlliłl kcl| |tlĺ|lli
a köľúti villarnos petrln trrai |losszłĺĺ (5,llll)' |]]cľ| Íl r,illalllo'snĺk otlit |rc kc|ĺ ĺiiľllÍ. J(5 |('.l)llc, hí|

a lł.ákóczi ťlt feié nrelto vi}lamosolĺ luínĺ|kél iľłĺtly|rłrll cgy hc|ycll tuc|llĺtllitlĺ lllc1iĺillni. Virlt c1.l.y

olyan veľzió ís, hogy csak tt kĺntcnit ĺilljoll llrcg a l]lahil l,tlizĺt ĺ(lľcll, ĺr bc.jiĺviĺ il Kiss.lĺizscĺ.
uĺcán kalryatodt.la ki a lták(lczi ťtt ĺiJli. (l)ľcĺ|cti|c1; iĺĺ vĺl|t is viIlalllos.) l.lo11y nlc|yik
volralvezetés a hclycs, aľxll ĺ.ilg cĺĺĺlrtcni a ltatiis{allttllllłilty. |.ihhcz.iĺiľnlíibelsz,ĺ:ľzť:s is lcsz, nlĺt,jt|.

||!.z, az űj villatnos volral a jĺizscĺVtiľosiak cgy ľćszćlto|ĺ ctły ri.iałlb ĺiĺsz,itIliisrrlcltĺcs kĺt1lcsolaĺĺlÍ
biztosítarla a bclváľoshoz. Az, c|í5villtlsi vasriĺi hiitĺi,z.aĺIloz va|ĺ1 ka1rcsttlaĺĺal tissz.cíiig11ćsbt:ll is
íblyrak azegyczLelć'.sek a MÁV-val, így a kiizvc{lcll łiĺsz.tĺ|lĺi.s is lchcĺsĺ3gcs lusz,'

l]rizás l(lĺil.a, a I]|(j( ké1lvi'so|iĺjc

c|nronc|ta, hogy 20l2-bcll ntogvalĺisul a Mĺil.citls l 5.o ĺćl' tl,j|i ľćszt:, 2(} l .}.l:ĺtlt a 'l)(ilrľcllĺt:i ĺćľ
-' [:cľellcjek tcľe kôzőtti szakasz. <|o okkĺlľ lllť:g csĺtlt ĺt kôz.ć1rr:ll vozo{ĺ:tt lrtlszsłit. ĺl ?x2
ĺirrgaluli sťtvvaI nraľa{llla lncg.

Il.cluezclyí Geľgcl y D I-A ĺtiipĺtĺĺsz,

a közlekecĺćsi vizsgálattal kł1lcsolattrs lrcszeľzćsi cl.jĺil.írsľa l<éľĺlozc{t ľá, r,it|tllrlillĺ łll.ľa, hogy ĺt

ĺ3-ĺts, l l2.c.s lrtlsz je|enlcgi végáIltrrnásĺlltak łiÍ|rclyczésćvc| ka1rcsĺrlatt>all ĺ.elncľiilĺ, ho11v ĺl

l}laha Lujza téľľc hclyeziĺ<l.iiin iiĺ, ĺcngclylrell val<,l nlcgĺilľ<lulł,tssa|. ljz- hĺlgyall lehcĺsĺlgcs a
középcn r,czetett trrtszstlv csclén?

Vic|a Szabolcs és Sziltigyi ,l"itroľ, 
a l]KK kópvisc|iii

elnlonđták, hogy a beszcľzćsĺ cljál.ĺis nrég ĺtilyik, 2.3 hĺillap nrú|va lesz k,!sz tcľv. A l;ttszolĺl<a|

kapcsolĺltllalr azt a tájékoztirľásĺ at|ĺĺĺk, hogy a Młlľkus |jnlília utoĺl tticglryitírsĺivłtl cľľo nlcĺl
Icsz a ĺclrct(i.ség, viszont cz ulĺiłrbi kiiltsrigciĺ a I}I(K ĺiĺhírľítaná. |iilllrollĺllák, hogy a kłĺz,ĺĺpcll
vo:łctctt truszsi1vval lrclrr igazĺitr a .]ĺizseĺVárr)s (cľtiletón van 1rľĺllrlĺllrra, halrcll,l a Ktlsstlth l,iljos
uĺtcai szakasiłot.l' ll]crľl ot| a lcgkoskcnycbb az ťltszĺi|esség. l-|ĺngsťrlyoz,tĺik, ĺlĺlgy czckllck łr

teľvekllek a Incgvłrl<isítłisĺihoz szeIn|ĺllcĺvłi|ĺáĺi kc|l, ĺl lllłti i|ĺ ĺi(Illcnłj íill.głrllllaĺ valĺlltor,a cI kcll
tcľelni, n}cľLc:/. t]la cgy autĺis ĺtĺuĺoir. Ą kĺlliillbalr ĺ.b|nrcľiiIt lllć|yvczcĺó'sii l(ossutll I,ĺljos tlĺcĺĺ|

a .iclen legi alrya gi kclctck ktizoÍĺ n enl taľtj ĺik nregva łĺisĺ ĺ lratt5ľak,

MoI nriľ Pĺltcľ tcľvcziĺ

oln.l<lllclta, hĺ>gy a l)alotalregycĺl ĺilľgalonrtcchltikít.jĺinłlk |b|iiIviz.sgĺiIa|ťu.tt llrosl iik kap|ĺik a
n1ogl'izás{. Mĺig ĺillyrak a viz.sgĺilatrlk, ĺlc cliizctcscn ehll()n(lja, Il<rgy szcľilltc a Młiľktls t!lní|ia
uĺca kikćitisc akłiľ lrrĺiľ az I, Ĺitcnllrcn nlcg kcllcrlc, |tĺrgy valósuljĺllr. A llrikóczi titľĺil a kijľťltl.ĺr

valťl kisívcs kallyalĺl<lit's nclll l.cális a ll1ai Ví$Zollyĺlk llle|lcĺl, łt 4-cls tlrctľ(5 eli|)(lu|ásĺitti| ĺj.s a ?-

cs buszok .iálaĺcsiĺkkcllĺósctöl ítigg ellllok Iolrcĺiisigo a trtĺti lrusz,lllcgírllóball va]t,l lttlszlĺlľlł5ilłis
nliatÍ. A Mĺiľktl*^ l:illlília tlĺcĺiI kćtiľĺillyťl ĺ'łlľgaIolllltlĺtI gĺllx|olják, ĺoľvcik szoľílrĺ a Coľvin
/ĺľĺňl!lz, clőĺĺ nollr icnlto ĺbľgtllt)ltt, a bcvlisiiľlĺiktiz.1lĺlllĺ cliĺĺt viszont igcn. A Vas tlĺcai

ĺr.i! |0ł12 l}tĺtłt;lcst, |lal<lss u.-l3.ť>7. E ił.59..2 |00
lvrł,w..íozscIvaxls.h tl



buszÍblduló! l''.g kelt hagyni, nrcľt ké( lrttsz. otl lllĺtt'ĺttĺ. Ázt {cľr,czitĺ, hog,.Y il Sliiltl.), rIĺq..ĺt
Coľvin Aľuház lnłigötÍi szakaszłt kćtil'ťrnyťl lcltllc, il |ionlogyi l..}(:lit uĺcit iitlľtlpctlnl c|iĺtĺi
s.zakasza is kéĺiľányú lclllte, így a mĺilygaľĺiz,s llliuĺlĺ:ll iľĺillýilĺil nlt1;k(izt:|í|hcr(i, itz, All|ĺ>ll
ópulete elott pccĺig ĺennc cgy.joblrľa kisívcs kłi1:csĺllal a kiiľutia. A I(iss.|<,lz.sclĺ.illt:iti villĺllllłrs
átvezetcst tárnogatnĺi, Így neltl i'tigľii el a l]}alrłr l-tljzłt lclct.

Feľnezelyi Gelgely fiĺópítész

szeľilrt a Máľkus l1nrília utca kikii1ĺĺsĺ1llck ĺillaIrszílrlz':isĺtr,itl ĺĺit1lcsĺlItttlrilll. ,ł\ l)łtIo(allr.13Yctl
ĺeľvezése csak trem ľ<ig keztlőrltltt. Á tcľvczi\ lllég ncln i.slllĺ:l'i |Xxlĺ()'stlll a ll|alrłr |'.rrjzir tćll.
Í'elťljítási kĺ:ncepciójłillak ľĺlszlcloil, cllriaĺ( ezzcl ka;rcsolilĺĺisllll llrég ĺoriálllri cĺ1.yczĺclť:sct1
szĹikségesck

Llajnal'ľĺin<le a I]KK ľószĺiľiil

kéľĺ.e, hogy a l3lalra Lujzĺl ľćľ zöIĺĺlclii|otĺ toľvcivcl lcgvcnck ĺ)ssz,hĺtllgllĺtll tt lĺcľókllłil.tiiľolĺik'
ĺrlrhi-Áĺln'.'Á..^l, .,^r^.^^:... t.^ ^ t'.{..t...-- t.l...!t:.. .,'' l .'. . l ItJuut.itrl(jIttas(,K' vatłiil.ilill i.lii a JVĺaľKtl.s |:ll1ĺl'ä tltoĺt lĺćtil'iillyťl iosz, ĺtkkoľ kćĺiľiillyti iĺcl.ciiĺ1liirrls
nyonlot kćľlrck ł ĺoľgal<lntcsiIla;:ítoĺĺ ľĺj-.zllc. ];.cbľuáľ (l.últ lcsz. cgy llagv kcl.ćkpiiľos
cgyeutetés a l3elvĺiľtln^sal ka1rcsolaĺlrĺllr, anrc|yl.c r,ĺiľtriĺk a.jclcrl|ĺ!i,ťi ĺcn,cz.ťĺl<cĺ.

l3niog|r Péteľ tcľvcző (s?3 i(Íi.)

szcľint nel]l lrrillĺlegy, lrogy nlilyon llrólctií l.bľga|ollrtnal kĺ:|l szĺiln<l|tlĺ a ĺcľvczĺls stlľłtll, ĺťll
llagy ĺoľgalĺllrr escÍélr kiiz|ckc<|ósi tĺ1ľľó alak.u| tl:ł. agćsz, A {tilĺ:ll llotll szalrĺlĺl tncgcllgcĺ|lli ĺtz,
ĺiĺnrcnií lbľgalllral. It( csak. a oéliľárryos ĺtlľgttolli lncgcrtgocthctiĺ, vagyis az. ii ĺłii3,rĺ.lnl,
alnillek kifejczeti cćlja a {éľ, vagy annak szĺik köľnyczc1c' }gyĺlb ł::scĺllcn łt tćľ ltcln kiiz,ĺriľ
Iesz, lraneĺn kĺlzlekeĺIési tcľti|ct.

Szabaĺlinó Moĺlláľ liva irĺl<ĺavczotő-Ilclyettcs

łt 4-cs nrcttrival kapcstlIuĺlratl ltĺir.dczÍ.c lnog' hogY v1tľltatĺlrtll lllikĺlľ íilg elillĺlutni?

Szi|ítgyi1'iboľ

szcľillt: f0|4' é,v eliĺtt bizĺos lrclrl illĺ|tll ct, llrcľl ttjbb kľiĺ'ikus pollĺia vatl nlég a bt:ľu|llizásnak
(sínck f.ekĺetrisc íblylma1os, fł:|szín ľcnĺ|czésc a ktit vĺigál|nniá.'n'i nlĺig null kezdikĺötr lllc1;,
szcl.clvélryck teltĺlcľeztctĺlso, 1rľťllraiizclrr lrr ill. ĺc| óv sĺb, ).

ll'u'llclzelyi Ccľgcl y

haszlrosnalt íĺĺiltc a ta|áIlĺtrztiĺ ćs a tĺrr,ĺllrlri sz,iiksĺlgcs c8yc7.tclgsc|< lcĺ.blytatrisĺit hangsú|yĺlz.va
lrcz,ri ľtĺt az egycz'i ctésÍ.

Il oĺla

E 4.59^2 t(X)l.q ľ0ĺi2 |}rrĺlapc.st, |Jalrtss rr' ő3-(l7.
rvrvu,,.iozsr"'l\,a lus. hu



Név Titulus Kéuvĺse|t szcľv E-lllai| cÍnr

Feľnezelyi Geľsely DLA Főéllítészi Iľĺlda-ĺtj VIll. keľ. onk' t r,:tl

Ivárryi Gvönswéľ tészi lľoda-üĺIyintézći V]lI. keľ. onk.

Szabadiné Molrráľ Eva tészi lltlda-Ĺi'łyintéző VIII. kcľ.Onk llro lnaľe(i'ł)itrzseĺVzlľtls. htt

Arurus Vĺktoľ F<íélrítćszi ĺl ĺlc| a-ü ÍIvilrtéző Vl]I. keľ. Onk. łl n trusv(iĐ i ozseĺ\',a l os. hu

Csete Zo|tán rrrb. cĺlsvezető I{óv8 Zľt. esols:40i!sl:(ĺ)rw8Ju
Búzás I(láľa T]KI( kl aľa. buzas(ri)bk k. lrtl

Vida Szabolcs llKl( szalrtrI cs. r, i<l a ŕlřłb kk. h u

Szílásvi Tiboľ BIffi tibtrľ. szi l a uvi (ř;)bl(k'bu

Tóth Szabirra BI(K szabi na. totll(Ż?)bkk. hu

Hainal Tünde BI(I( SFB KSF BKK |'tl lldc. lra i lla l ŕĺ)bk.k'htl

Geľselv Feľenc l)lolect manaqeľ ABLON 'sqĘe]Y.1cľgĺt-(luab]otlJu
Balosh Péteľ István tetvező s73 r(ĺt |rrliŕżs73.htl

Pécsi Máté teľVező S73 l(Íi D!!r@s23.h!!
T\ín|lráľ T)éteľ terveza Ir4obilteľv Kft lll o[r! ltc.l.víĺŽłt-olr ĺ i ne.htr
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ĺ<Ózporur

Stratégiai, Fej|esztési és Beruházási l gazgatóság

Pľojekt : B u d ap e st b e l ső v áro s részé n e k ko m p l e x ke ré kp á ros b arát fej Ie szté se
lktató szám: BRK 1227 l16Aap

TERVEGYEZTETÉSI EM LÉKEZTETŐ

i Táľgy: Budapest, Vĺll. kerü|et keľékpárosbaĺát Íejtesztései

. Dátum: 2o12.Íeúuár 16. 9:00
i He|yszín: BKK 166. tárgya|ó

. .Bésztvevők:
ri

o Ferneze|y! Gerge|y', Vl||' ker' Főépítész;Annus r/lktor _ íőépítészi iroca
: . Gá| Krisztián. V|!ĺ. ker onk. Városgazdá|kodásiosztály
.. o Csete Zo|tán (Rév.szrt') :.Ĺ

" Molnár Péter (MobilTerv). . E.1dős Zoltán- (Civi|ek a Pa|otanegyedért)' o BKK részéről: Bencze-Kovács Virág, Tőkés Balázs, Lendvai Gábor. Horuáth Tiboľ

E|ő.zmé.nyek:

A Főváľosí Kilzgyii|és 1719ĺ2011.(v|.22.) Főv. Kgy. számú hatáľozatában foglalt dcintésnek
megfe|e|ően, a kerékpáros közosségi k<iz|ekedési rendszer (BuBi) tervézett műkcidésiterületén
szükséges kerékpárosbarát ĺntézkedések terueztetését és megva|ósÍtását a BKK végzi. A BKK

. megkezdte a .'Éudapest belső városrészének komp|ex 
.rerekpárosbarát 

fejlesz[ése,' cĺmrj
proje.ktjét' me|ynek e|ső |épése a beavatlĺozások listájának pontosítása, majd 2012 távaszán a
miĺszäki -' feľvezések megkezdése szeződött szakce{ěk .bevonásáva|. A tervezendő
útszakaśźokéscsomópontókindĺkatív|istájae|készült..'...".......

. Az ěgyeztetést a BKK kezdeménye zte azza|a cél|a|, hogý a V||t. t<errilet aktuáÍis Íejtesztési és.beľuházási 
progľamjáva| az osszhangban indu|hassoń el á rerétpáros Íej|esáés.

Eq'ůe'řtetéś,

BenczeŁ.Kovács Virág álta|ánosan ĺsmertette a .'Büdapesť. be|sb városrészének komp|ex
keĺékpárosbarát.fejlesztése" c. projekt a|ape|veit és eszközľendszerét, téľtĺépen és af 1' sz'
me|lék|et szerint bemutatta a Vl|t. keril|etet éľintő beavatkozásokat. E|mondta, hogy a teruezés
ápri|ísban kezdődik, részben kiviteli ľészben tanu|mányterui szinten. Kérte a je|enlévők
észrevételeĺt, és a kapcsoĺódó be ru házásokro| vatl tájékoztatást.

ĺ. Főutak:
A Baross utca tervezéséve| kapcsolatban a Főépĺtész e|mondta a forgalomcsil|apítássa| egyet
tud,. értenĺ, és a S2-esek teľén kívül egy ĺorgalmi sáv elvéte|ét olfogadhatónak tartja. A Baľoss
utcán kerékpársáv, kerékpáros nyom engedé|yezésiterv śzintű kidolgozásávat egyetért.

2. Csomópontok:
,

A körútí csopópontokná} az e|őreto|t kerékpáros fe|á|lóhelyekke] ,szemben a kert]|et kĺfogást
ném eme|t' a tervezés során egyeztetést kéľ.

te|efonszám: +96 g0 774 1 000
fau +36g0 774 100ĺ
web: www.bkk.hu
e"mall: bkk@bkkhu

BKK Budapestl Közlekedésl Kcizpont
ZáĺÍkörűen Működő Részvénytáľsaság
cég|egpélĺszám: 01.l 0.04ô840
cím: .|052 Budapest, Váĺosházu' 9.11. 1/5
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Ę!9épest' Vl 
! ! keriile1 ke ľékpárosbaĺát fei|esztései

?.-Eov|$Ĺnvtl utcáki

A főépítész úr elmondta, hogy a uelső Józsefuárosban már 20ĺ1.ben megépü|t ii1 téĺkő
burkolattaĺ a Mária utca. Engedé|yes terwe| rendelkezik és a 2o12 fo|yamán épulnek át a
következő utcák:

o Gyulai Pá| utca (egy szakasz|ezáiásĺa kerÜ|)
o Márkus Emílĺa utca (kétirányú ĺesz)

' o Kőfaragó utca, Gutenberg tér, Horánszky utca. 
\

Horváth Tibor (BKK) eňonota, hogy a Máľia utca megépült szé|essége a cseké|y forgalom
miatt |ehet{5vé teszi az egyirányú foľgalmú úton a kétĺľányú kerékpároaást. Ez t]tkeze|ői
hatáskdrben 2o12 év során megvalósítható. A Kőfaľagó utca szintén útkeze|ői hatáskÔrben
megnyĺthatl a kerékpáros torga|om számára. A Horánszky utca esetében pedig a
Íorgalombehelyezésĺ e|járás során lnegvizsgá|ásra keĺül'

ś.- .ą;

Bencze-Kovács Viľág kérte, hogy az ,,Eurlpa Belváľos Program'' álta| éńntett tervezés a|att ĺévó
utcákban Íoľga|mi vízsgá|atot végezzenek.az egyirányú utcák az e|lenirányú kerékpáros
ťorgalom |ehetóvé téte|e éľde|ĺében. 30 krn/h megengedett sebesség esetén minimum 3,75 m
szabad útpá|ya széles megfeĺe!ő' 20oElô forgalom esetén, ha van kikertilési lehetöség, ettő| el'
lehet tekinteni. Elmondta, hogy az egyirányÚ utcahá|ózat könnyű kerékpáľos átjáľhatósága a
cél, nem pedig dedikált fő irányok kije|ö|ése. Kérte a tervezőt, hogy a há|ôzati ĺajzon ezeket'
je|enítse .meg. A főépÍtesztő| pedĺg azt.kéľte, hogy a klviteli tervezésnél ezeket javas|atokat' 

.

vegyék figye|embe, és a terütet forgalmi.. ľendjének áta|akításakor egyidőben a kerékpáros 
...

jelzéset< ís kerüĺjenek kĺ'

Ferneze|yi Goľge|y főépítész e|íogadhatónak tartotta a fentieket, de jelezte, hogy a kivitelezési
kö|tségekrő| később fog döntés születnĺ' Kérte, hogy a főépĺtészi irodán keresztÜ| egyeztessén
a BKK a teľvezőve|. A teľvezés határideje 20!2. m#cius 3í. Kéńe a teľvezőt, hogy a máľciusi
|akossági fóľum elótt mutassa be a tervet a BKI munkatársai számára ís.

TőlĺésBa|ázsjelezte,hogybáraBródySáędorutcaje|en|egbĺzonyta|an,hogyáta|akításra
kerül.e, de hosszútávon kívánatos |enng itt akár az egyik o|daliparkolás megszűntetésévetegy
kényelmes kétírányú kerékpáľos kapcsolatgt biztosítani, mivel ez a terület közepén hrizódó
egyik fő feltáró Úŕ, kapcsolatot adva a két kQrrithoz. '

4. Kerékpártámaszok: :.{ 
'

A Rév B..Zĺl, részéről Csete Zo|tán elmondta, hogy a rnost. épü|ó rÍj utcaburkolat épĺtéssel
egyidejiĺ|eg ĺ<eľékpártámaszok is |étesülnek, minden utca terve tartalmaz kerékpáĺparkołókat.
Ezen kívüÍ onálll kerékpártámasz |étesítési programja nincsen a kerü|etnek.

5. FgľgaloJncsilĺapított zónák

Az egyeztetés a|apján megálÍapÍthaió, hogy a be|ső Józsefváĺosban (Palotanegyed)
tanu|mánytervi szintii teľvezés folyik a forga|rni rend módosításáľa vonatozóan, majd 2a12
során engedélyezésĺ tervez is fognak készülni. A Pa|otanegyed tervezett forgalomtechnikai
módosításai' il|efue, Tempó 30.ként va|ó. kijelÖ|ése 2012 során megvaĺósulhat- Ezéĺt
szeľencsés, és kívánatos, hogy egyazon terv, egy engedé|yezési fo|yamat részeként
,tartalmazza az kisklltségű, de nagyon lényěges keľékpáľos beavatkozásokat is. Ezért a BKK.

:.'és a Főépítészi iroda szoros együttmĺĺkcidésben egyeztéti, az engedé|yezi tervek ĺtrűszakĺ
. tarta|mát íĺgyelembe véve a Íorga|omcsi||apítási és. kerékpáros átjáľhatósági szempontokat. A

i,'
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Budapest, Vĺ||. kerĹilet kerékpárosbarát ÍejÍesztései

te|jes belső váľosrész komp|ex kerékpáros barátfej|esztéséve| megbĺzott teruezőnek nem |esz
kÜlön Íe|adata az ,,Európa Belváros Program''-ban érintett utcákban kivite|ĺ szintű tervezés, de
javas|ataĺt az V|l|. keľtj|eti önkoľmányzat Íigyelembe veszi a,,Európa Be|váľos Program', további
kido|gozása s;rán.

Továbblépési

A BKK megkĹi|dĺ a ,,Budapesť belső városrészének komplex keĺékpáros.barát fejlesztése,,
telies egyeztetésĺ anyagát.
A |akossági fórurn előtt a Be|ső-Józsefuáros forga|omcsĺ||apítási tervét az Főépítész iľoda

t. bemutatia a BKK.nak, egyeztetés céljábó|. \

Az engedélyezési tervek készítése során folyamatos egyeztetést fo|yÍat a BKK és a Főépítészi. lroda.

at t^l Ar,l ^+^1..lYt!'I ll'l\| l't'tŹ|\.
. ĺ..'. ''lrcn.ą 

Kĺvonat a ,,Budapest be|só városrészének kompÍex kerékpáľosbarát
fejlesáése'' c. projkettervbő|' št f;a

Budapest, 2012. március 09.

Az emlékeztetőt összeál|ította: Đľr
Jeua.l|,."Ą, ^

Bencze.Kovácš Viľág
kerékpáps stratĄ;laĺ koord|nátor

Budapest| Közlekedésĺ Központ
Tel.: +36 30 771L099

, ViraoĺBencze-Kovacs@bkk hu

Látta:
ľ
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Budapest, V| | |. kerület kerékpá rosbaľát f ejĺesztései

1.sz. n]e||éklet Kivonat a,,Budapest belső váľosrészének komplex kerékpárosbarát
fejlesztése', c. pĄkettervből.

Dontés Toblr változ.at bemutatás a
telies pestiszakaszra Ío|yópá|yára és a csomópontokra'

Baross utca
keľélĺpáros nyom váltakozó módon
a paĺko|ás rendezéséve| egyiitt,
csomópontok kerékpárosbaľát
tervezéséve| egytitt.

előzménytervek felhaszná|ásával,
ll. ütemű ľnegvalósítással:
Sávszám csökkentósévěl kétolda|i
kerékpársáwa tĺibbfé|e' javaslat a
*^.}' ^|Á ^,,i -^^A|^łA.'^l Aó
łJct'| |\UlcrĐ v|ÁĐYa|ą(qvąl 9Đ

1. vilr. Luther utca , Rákóczi út. Köztársaság tér

2. vnt. Bezerédi utca. Kíss József u' - Luther u.

3. vlil. Stáh|y u. Gyulai Pá| - Somogyĺ Bé|a u kozött."

4, ýl||. Máľía utca (?) Gutenberg tér - Lóľinc pap tér
b. vllr, .Márkus Emlĺlia tltca (megj, VIll. Reĺ

teruezés a|att)

6. vilt. Klfaragó ułca Gutenbeľg tér - Gyu|ai Pá| u. ( v 'Vas utcáig)

7. vilt. SomogyiBé|a u. - Rd'kk Szi|árd u. B|aha L. tér .32.esek tgro

B. vl[. Krúdy Gyu|a q. (?) Lőrinc pap tér - 32-esek tere

r@ 415



kell készÍteni a fővárosĺ kezelésĺi utak
esetébe, il|efue a teĺvezésseĺ érintett

utcaszakaszokon (minimum
daľabszámot az a|ábbiakban adíuk

'"a:

A teľvezési területen |évö BU Bl gyrijtöá | |omás
száma (tarta|ék heĺyszínek miatt kismértékben

változhat)

|. ľĺíszÍeladat

Kerüĺet Feladat Vizsoá|ati szĺj-ŕnpontok. tervezési iayaslatok

4, vlt.-
V|ĺl. kaocšolat

szeoélvkorreKció éĹ forqaloÍntechníkai korľekció
tervezendő. ielző|ámoát is érĺnŕ íEarncc ŕér kivĺto|i

biáosítás.a tervéVel eq]Ĺeztetvel

6. vil.-
vilt.

Luther utca . .Sz<ĺvetęĘg utia
kaocsolat átiárhatósáoának tervezendó
biztosítása

5t5
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Br' Kocsis Máté

polgáľmester

címĺ
1082 Budapest
Baľoss utca 63.67.

Tisztelt Po|gármester Úr!

kapcsoÍatos felvetésére az a |ábbia kat vá| aszo lju k.

Az Uránia mozi e|őtt kia|akĺtott végálĺomást jeĺen|eg 4 autóbuszvonal veszi igénybe. A
8.as és a 112-es vona|ak szóló autóbussza|, a csak csúcsidöben k<iz|ekedĺj 233E és a
239-es vona|ak csuk|ós autóbussza| kerü|nek kiszolgá|ásra.

A Blaha Lujza téren megépítésre kert]|t Europeum Bevásáľllkozpont kiaĺakításának
e|őkészítése során tcjbb alkalomma| áttekintésre kerü|t a tér köz|ekedési ľendszere. A
felti|vizsgá|at részeként javas|at készÜ|t az Urániáná| |évő autóbusz.végáĺ|omást
igénybe vevő autóbusz vona|ak számának csokkęntéséve| kapcsolatban is' A javas|at
azl tarta|mazĺa, hogy a szótó autóbuszok a jovőben ne hasznáłják ezt a végáltomást,
hanem a Márkus Emí|ia . Somogyi Béla utcák magasságában a Rákóczi ťlton
}<ia|akĺtandő, jelzőlámpákka| védett csomópontban tenge|yben forduljanak vissza' A kéi
szo|ó autóbussza| kĺszoĺgá|t vona| járművei a jovŐben így nern érintenék az LJránia
moziná| |évő végál|omást, azt csak a két kisebb foľga|mú, csuklós buszokkal kiszolgá|t,
csak munkanapokon 5:40 és g:05, valamĺnt 13:40 és 19:15 lra között köz|ekedő 233E
és 239 számú vonaĺ haszná|ná'

Ez a megołdás lényegesen csokkenťené az Urániáná| lévo végá|lomás forga|mát
{esténként és hétvégén várakozó autóbusz egyá|talán nem |enne a végál|omáson),
vał,arninź a Blaha Lujza téren ĺévő kereskede|mi létesítmények elérhetőségének javĺtása

ieĺefonseám: {.36 1 999 9493
fax: +36 30774 1001
welr: wv.rw.bkk,hu
o.lnaił: bkk@bkk'hu

f;t l .(, (t, Vezéľíg ",n.,?J',-
ikt' szártl: hu'll- 7 tv /Ą / 7c: Ą2.'

tárgy:

!|{K Budanesti Köz|ekedésĺ l(dzpont
Zárłkórtien'sňüködő Rószvénytáršaság
cégjegyzékszám:01.10-046840 -
chnl. 1052 Buc|apest. Válosház u. 9-1 1 .
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Autóbuszok végállomásának áthelyezése Vezérígazgató

meĺĺett há|ózati e|őnyei is vannak, niert így a 4-es, 6-os viĺlamosokkal is kozvet|en

átszá| |ásÍ |ehetőség b iztosítható.

A lakossági problémák mihamarabbi megolc|ása éľdekében a Fővárosi tnkormányzat
vá||a|ja a 8-as és 1 

.lZ-es autóbuszvona|ak meglrosszalrlrĺtását a BKV Zrt.

viszonylataĺnak útvonalát és menetrendjeĺt taftalm aző Paraméterkönyv módosításának
keľetében. A bevezetés fe|téte|e azonban a Blaha Lujza téľi végá||omás és visszafordĺtó
kialakítása.

^ 
ŕ !!.'.a-^.| A'- r. 'A i-ovarosi ĺ;nxormányzat és a BKK az autóbuszok több|etĺutásÍ köitségeinek

rendezésével mĹĺkÖdne köZre a végál|omás át|re|yezésének tigyében.

A je|zőlámpákkal védętt, visęzafordulást |ęhetŕJvé tévő csomópont kia|akĺtásában kérjĹik

a V|||. ker. Önkormányzat segĺtségét. A csomopont kialakításának bekerü|ési ko|tsége

mintegy 10.15 mĺllió forint nagyságrenc|re tehető, azonban pontos koltségeket csak a

kivite|i tervek elkészítése során lehet mondani.

A köz|ekedési rend áta|akítása javÍtja az Europeum Bevásárlókcĺzpont e|érhetőségét is,
ezért javasoljuk az Europeum megkeresését a finan szirozás rigyében.

Kéľem javas|atunk szíves elfogadását,

Budapest, 2a12.januáľ (,,

Üdvoz|ettel:

2t2
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címzett: MoBILTERV 2000 Kft.

ctm: 1112 BudaPest

Zó|yomi (lt 44la.
o

Budapest, 2012. május 31.

BKK Budapesti Közlekedésl K<izpont

zártho]űen Műki'dô Részvénytáľsaság

cégjegyzékszám: 01-10.046840

cím: 1052 Budapest, Váľosház u. 9.11'

Üdvöz|ettel:
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BUDAPESTI
KOZLEKEDÉsI
KOZPONT

Kozúti Koz|ekedés Divízii
Forgalomtechnikai osztá|y Buda

KK1128641212012

Belső JózseÍváros
forgalomtechnikai tanulmánýerve

SzántaiAnikó
06 30 774 0938

aniko.szantai@bkk.hu

ĺkt. szám:

tárgy:

ĺigylntóző:

ügyIntézö
te|.száma:
ügyintéző
e-mall:

Forgalomtechnika! kezelő! vélemény

A társaságunkhoz érkezett ,,Belső Józsefuáros forgatomtechnikai tanu|mányte|v'' cími]

te rvdo ku méntációra az aĺábbi foľgalomtech ni kai kezelói vé|eményt adj uk:

- A tanulmánytervben szerep|ő forga|mi rend.módosításokka| egyetértunk.
. A kiviteli tervek készítésekor kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Bródy Sándor utca

kétirányú keré kpározhatósá ga biztosított |egyen.
- A Márkus Emí|iä utcai új ielżőlámpás csomópont |étesítését kérjÜk az ütemezésben

e|őre venni az érintett terulet elhagyhatósága érdekében.
- A teru|et belső útiai a fóvárosi úthálózat szempontjábó| cseké|y ielentőségűek. Mivę|

á Józsefvárosi Pblgármesteri Hivatal integrá|ja a ĺakossági érdekeket, ezért a belső

hálózaton elfogadňatónak tartunk akár a kivite|i terv készítése során fe|merÜ|ő

további módosításokat'
- A József krt. . Baross utca csomópontban kapacitásvĺzsgálatot tartunk

sztikségesnek annak igazo|ására, hogy az engedélyezni kívánt jobbra kanyarodó

irány nem tor|asztja vissza a nagykörútiforga|mat.
- A kivite|i tervekeĺ torga|omtecńnikai keze|ói vélemény megszerzése érdekében

Társaságun khoz benyújtani szíveskedjenek.
- Fe|híviuř figyelrnüĺ<et, ńogy a kivite|ezést kovetően forga|omtechnikai kezelésre és

kozútkezeĚšre átvéteIhđż szerkeszthető digitális (dwg) formátumban készuIt

megva|ósu|ási tervet kérünk átadni nýitvántartásaink vezetéséhez és
ahtua}izá|ásához.

te|e|onszám: +36 1 999 9493

Íax: +36 3o 774 100.|

web: www.bkk.hu

e-mall: bkk@bkk.hu
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