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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A Józsefuĺírosi onkormtnyzat képviselő testülete I53l20I4. (vilI.z7.) szźlmúhattrozatában
elfogadta a Corvin Sétany Progľam lezárását cé|zőháromoldalú megállapodást, melyet felek _
onkorman y zat, Cotvin Zrt., Rév8 Zrt. _ 2O1 4. szeptember 1 5 -én aláírtak.

A megállapodás szerint az onkormányzat a még fejlesztés alatt lévő teniletet fejlesztési
szempontból kettéosztotta. A Pľáter utca - Szigony utca _ Tömő utca _ Leonaľdo da Vinci
utca közcitti teľületet továbbra is a Corvin Zrt-ve| közösen fejleszti, míg a Tömő utca _
Balassa utca _ Apáthy Istvĺán utca _ Bókay János utca köz<itti teľĹiletet egyéb paľtneľek
bevonásával. E fejlesztés első eleme a Bionikai Innovációs Központ megépítése a Balassa
utcában, a Semmelweis Egyetem ésPár,mźny Pótcr Katolikus Egyetem közös pľojektjeként.

ÉR KEZĚTT

20ĺ5 MÁ] 0E l5Łt!

Előteľjesztő: dr. Kocsis M:áLté polgármesteľ

A kópviselő-testületi ülés időporrtj a:2075. rrrájus 14. . sz. llapiľeĺrd

Táľgy: Javaslat a Coruin Sétány Pľogľam megvalósításával kapcsolatos dtintések
meghozatalára

A napirendet nyílt tilésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szavazattribbség
sztikséges.

ElorÉszĺľ ó szeyvpzpľl BcysÉc: RÉv8 Znr.

KÉszÍrnrľp: AlľÖlol GyÖncy tą
PÉNzÜcyI FEDEZETETNBvI lcÉNypI., lc.łzoLłs; ?i.....- q\
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BBrBnrpszrÉsnľ ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási
véleménvezi:

es Pénzügyi Bizottság x

Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi:

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
meglárgya|ásźń.



Az onkormányzat aPrźúer utca _ Szigony utca _ Tömő utca - Leonardo da Vinci ltca á|ta|
hatĺĺrolt két tömb (I22-es és 125-ĺis) fejlesztéséhezvá||a|ta, hogy a leromlott mííszaki állapotú
bérházait, a bérlők kikĺjltöztetését kcjvetően elbontja és az igy kialakult, illetve mĺír korábban
kialakított üres telkeket a Coľvin Zrt. tulajdonában lévő, iires telkekľe cseréli, több ütemben.
Ezze| egyĹitt véilalta a Corvin Zrt-ve|. közĺis fejlesztési terület közmúveinek és kĺiaeľületeinek
felújítását.

A l(ĺlznrű és l(özteľület pľogľaľn műszaki taľtalnrát a Megállapodás 6. és 7. melléklete
tarta|mazza. Az Önkoľmanyzat a teljes program megvalósításiĺľa mindcisszesen bruttó
594624 000.- Ft-ot szavazott meg, melyből a tervezés éľtéke 26 mi||iő forint és 2015 évi
felhaszná|álsú. A fęnnmaradt, mintegy 568 millió foľint a programelemek kivitelezésére
fordítandó, a program véghatándeje 20| 6. december 3 1 .

A Corvin Zrt. a megállapodás megkötését kĺivetően kezdte el a 125-tis tömb északi ľészének
beépítését, a teľĹileten egy közel 3000 munkahelyet biztosító tĄ irodahaz létesül, illetve
befejeződik a 119-es tĺimb beépítése egy Íú |akőhéE létesítésével. A Szigony utca mentén
megvalósuló iľoda és kutatás-fejlesztés funkciójú ingatlanfejlesztések által prognosztizá|ható
foľgalom nĺivekedés miatt a Corvin Zrt. megbizott egy tervezó céget, hogy a tervezett beépítés 

.

ismeretébeĺ vizsgá|ja meg a terület forgalmi he|yzetét, illetve adjon javaslatot az esetleg
szĹikséges beavatkozásokra (a tanulmany az előterjesztés mellékletét képezi).

A tanulmány javasolja a Szigony utca Práter utca és Tĺimő utca ktizĺittí szakaszénak
kétiranyusítasát és a Bókay Jĺĺnos utca foľgalomcsillapításźi, ezze| javíthatő a teľület minél
gyorsabb megközelítése és elhagyása, a forgalmi szimulációk szeľint elkerülhetők a forgalmi
torlódások, illetve megvalósítható a Corvin sétiĺny utolsó szakaszának gyalogos átvezetése.

A Corvin Zrt. az elkésziilt tanulmányokat bemutatta a Rév8 Zrt-nek. Az előzetes
taľgyalásokon felmerült, hogy azi$ forgalmi funkciók beépítése a közteľület pľogľambaazza|
jar, hogy amźr hivatkozott megállapodásban rogzített míĺszaki taľtalom módosításľa keľĹilne

fti. vźitozik a Szigony utca kialakítasĺĺnak geometiája, a gyalogos barźúverzió miatt a Bókay
utcában atervezetĺaszfa|t burkolat helyett térkő elhelyezése indokolt stb.).

A Corvin Zrt., rckintetteI az Önkormányzat kĺitelezettségeire, kĺjzcélú felajrĺnlást tett az
Önkoľmanyzat felé, melyben vá||a|ta,hogy az új forgalmi funkciók beépítésével elkészíti a
Közmű KcizterĹilet Program engedélyes és kiviteli terveit, illetve beszerzi a megvalósításhoz
szĹikséges j ogerős engedélyeket.

Javasolom, az onkoľmányzat fogadja el a Corvin Zrt.közcé|ú felajánlását, hogy a befektető a
javasolt forgalmi rend változtatások alapjaĺ elkészíthesse a projekt közmű és kĺiaeľĹileÍi
teľveit, illetve eŁlhez kapcsolódóan elviekben járuljon hozzá a Szigony utca Pľáter utca és
Tömő utca közĺitti szakaszźnak kétirĺányusításźůloz és a Bókay Jĺĺnos utca Pľáter utca és T<imő
utca közcitti szakaszźnak forgalomcsillapított kialakításĺĺhoz. A konkľét tervek ismeľetében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság adja ki a tényleges tulajdonosi hozzźĄáĺl|ást.

A tervek megvalósításźúloz kapcsolódóan javasolt, hogy a Corvin Sétany Pľojekt
keretszerződés közös megegyezéssel töľténő |ezźlrásźlról szóló megállapodásban rögzitett
Közmú és KözteľĹilet Program módosításáról kezdődjenek targyalások, melyek során
szempont, hogy az esetleges változások az onkoľmányzatnak, az eddig megszavazott
fedezeten kí\'ĺil többletterhet nem jelenthetnek, illetve a megvalósítás véghatĺíľideje _ 20|6.
december 31. _ nem vźitozhat.



II. A beterjesztés indoka

A Corvin Sétány Projekt keretszetzłSdés k<izös megegyezéssel tĺirténő |ezáľásáĺo| sző|ő
megállapodást a Képviselő-testiilet hagyta jővá, ezértjavasolt, hogy az abban foglalt Közmű
és KdzterĹileti Pľogľam műszaki taľtalmának esetleges módosításáról szóló tźtrgya|ás
megkezdés éhez elozetesen szülessen testĹileti felhatalmazás.

III. A diintés célja' pénziiryĺ hatása

A döntés célja, hogy az Önkormźnyzat sikeľesen, a Coľvin Zrt-ve| egyiittmfüĺldve valósítsa
meg a k<ĺzmű és közterület felújítás soľĺĺn véĺI|a|t önkoľmlínyzatiközfę|adatokat. Pénzügyileg
ahatźrozati javasat elfogađása többletterhet nem okoz az onkoľmányzatnak.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Magyarországhe|yi önkoľmĺĺnyzatafuő| sző|ő 2011. évi CL)ooűX. évi tclrvény 13. $ (5)
bekezdés l. 5. és 14. pontjai értelmébęn: A keľiileti ĺinkoľmĺĺnyzat fe|adata ktilönösen a helyi
közutak, kĺiĺerek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; helyi településrendezés,
településfejlesztés; valamint asajźtfulajdonú lakas- és helyiséggazdá|kodás.

Kéremaza|ábbihatérozati javaslatelfogadását'

HłľÁRozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja az előteľjesztés mellék|etét képző, Corvĺn Zrt. á'Jta| tett kiizcélű
felajánlását Coľvin Sótány Pľogľam ktizmű és közteľůilet felújítás kivitelĺ és
engedélyezési terueinek és jogeľős engedélyeinek b.eszerzéséľől.

Felelős: polgiĺľmester

HaĹĺľidő: 20|5. május 14.

2. elviekben hozzájárul a Budapest YIil. Szĺgony utca Pľáteľ utca és Tömő utca
köziittĺ szakasza kétiľányúsításálhoz és a Budapest VIil. Bókay János utca Práteľ utca és
Tiimő utca ktiziittĺ szakaszának forgalomcsillapított kĺalakít ásálhoz.

Felelős: polgiĺľmester

Hatźndo: 2015. május 14.

3. felkéľi a polgármestert, hory kezdjen táľryalásokat a Coruin Zrt.képviselőivel a
Coľvĺn Sétány Progľam Kłizmű és Közterület Progľamjának módosításával
kapcsolatban az'za| a feltétellel, hory a megvalósítás véghatárideje és megvalósításra
biztosított tinkoľmányzati fedezet nem vá|tozhat.

Felelős: polglĺrmester

Hatlĺridő: 2015. május l4.



4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az 3. pont szerinti tárgya|ások eredményeként a
Coľvĺn Sétány Program Ktizmű és Ktizteriilet Programjára vonatkozó módosítási
javaslatot legkésőbb a Képviselő.testület júniusi ĺilésére teľjessze elő.

Felelős: .polgármester

Hatĺĺľidő: aKépviselő-testiilet2015.juniusitilése.

A dtintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt.

Buđapest, 20|5. május 04.

Ą+Ą
dr. Kocsĺs ľ l.álté
polgármest", 

Ą.
ÝL.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából

aljegyző

,Mr*q-YU^1,^
Dr. KovácíQabľiella

20i5 MÁJ 0 5.
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1. VEZF]TÓI oSsZEFoGLALo

A Futuľeal Ingatlanfoľga|maző Kft. a FOMTERV Zrt-tbízta meg a Corvin-negyed kapcsán

tewezett további beépítések forgalmi hatásvizsgá|atáva|, valamint mikroszimulációs vizsgálat
készítésével. A mikľoszimulációs vizsgáůatnakaz e|orębecsült forgalmakat kĺilönbözová|toza-
tok segítségével kell bemutatnia, és a vizsgálat végén a javasolt foľgalmi rendet a|źltámasztania.

Jelen dokumentum kozúti a|átámasztő munkaľészként készült. aPrźúer utca 55. va|amint 122ĺa

és t22lb blokk beépítéséhez.

A mikľoszimulációs vlzsgálat elkészítéséhez forgalomszámlálásokra került sor, amelynek kę.
retein beltil az ęgyęs parkoló gaľiŁsok be- és kihajtó forgalmai is megsziĺm|á|ásra kerültek.

A forgalmak megismerését követően és az egyes tervezett beépítések a|apján- mind a délelőtti

és mind a délutáni csúcsórára_ különböző há|őzati forgalmi vźútozatokvizsgá|atźĺrakerült soľ.

A,,Corvin irodák fV.'' épület megközelítéséľe és e|hagyásáľamultikritériumos elęmzés készült

melynek cé|ja a legmegfelelőbb be- és kihajtó lehetőség kiválasztása volt.

A mikľoszimulációs vizsgźiat és a vźitozatok elemzése soľán a következő megállapításokat

tesszük:
1. A beépítések volumene önmagában

nem indokot a tery ezett elképzelése-

ken felül egyirányusítást vagy
kétirányusítást.

2. A Bókay János utca forgalom csilla-
pítható, de a Szigony utcának ekkor
két irányúnak kel| lennie (a Práter

utca és a Tömő utca között).

3. A tewezętt parkolóház és ,,Corvin
iľodák IV.'' Pľáter utcai behajtója

nem igényli ki.ilön balra kanyarodó

sáv kialakítását, a jármuvek behajtása

nem akadá|yozza aPrźúęr utca _ SzĹ
gony utca kęr esztęzódés forgalomle-
bonyolódását

4. A ,,Corvin iľodák fV.'' be- és kihajtó
elrendezéséľe azt az elrendezést java-

soljuk, melyben a Bókay J' utca ese.

tében csak kihajtás' aPrźúer utca ese-

tében pedig a be- és kihajtás is enge-

délvezett.



2. ĺĺőzvĺÉNYEK,ľľvľznľÉs
A Futuľeal lngatlanforga|maző Kft. a ľonĺľpnv Zrt-tbízta meg a Corvin-negyed kapcsán

tervezetttovábbi beépítések forgalmi hatásvizsgźt|atźna|, valamint mikroszimulációs vizsgźiat
készítésével. A mikľoszimulációs vizsgálatnak az előrebecsült forgalmakat kiilönbözová|toza-

tok segítségével kell bemutatnia, és a vizsgálat végén a javasolt forgalmi ľendet a|éúźlmasztania.

A mikroszimulációs vizsgáůat foľgalmi adatainak előállításához ahá|őzaton forgalomszćlm|źr

lást végeztiink.

3. xozunFoRGALoMSZÁMI,Ár,Ás

3.1. Számláláselőkészítése

3.1.1. Számlálási helyszínek

A nagy forgalmú útszakaszokon 1Üiloi út, Nagyköľút) teljes könĺ csomóponti foľgalomszám-

lálást végeztĺi ĺlk 2x2 őr ában.

Az egyes belso utcákon (Práter utcai, Tomő utcai és Szigony utcai csomópontok) pedig úgyne-

v ezętt mi ntav éte l e s forg al om s zámllěilásÍ. vé geztiink.

A jelenleg üzemelő és már áltadott parkoló garázsok forgalmanak mérése is megtörtént fxŻ
őrźhan.

3.|'.2. Számlálások időpontja

A csomóponti foľgalomszźlm|źůttsra201'4. szeptember f4.én kęrült sor a ľeggeli és a délutáni

csúcsidőszakbanazÜllői riton 7:00 és 9:00, valamint 16:30 és 18:30 óraközött. A mintavételes

számlálásokra is ebben az idószakban keľült sor.

A parkoló garźnsokforgalomszźm|áiása20I4.10.0|-én toľtént, szintén reggel 7:00 és 9:00, va-

lamint délután 16:30 és 18:30 kĺjzött.
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3.1.ábľa Foľgalomszám|áIásihelyszÍnek



3.2. Számlálásokkiéľtékelése

3.2.l. Foľgalomnagyság
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3.2. ábra Ütloĺ ĺt - Nagykörút csomópont foľga|omáram|ási ábľái (2006,2014)

A Nagyköľúton a József körút fe|o| a Feręnc körút fe|é tartó iľőny forgalma csokkent leginkább.

A Ferenc körút felől a forgalom kisméľtékben nö'vekedett, a reggeli csúcsidőszakban a József
körút fęlé és a Nagyvárad tér irálnyźtba is növekędés tĺjľtént, mig a délutáni csúcsidőszakban a



kismértékiĺ csökkenés mellett a Nagyváľad téľ felé kanyarodók szttma növekedett. További el-

térés mutatkozik, hogy a 2006-os źi|apothoz képes 2}74-ben az Ülloi útról a Kálvin tér felől
lehetőség van észa|<ra' a József körutra kanyarodni, a Corvin-negyedet elérni.

A3.2. álbra az Ülloĺ ĺt - Nagykörut csomópont gépjármű foľgalmát mutatja 2006 és 2014-ben

a délelőtti és a délutáni csúcsidőszakban. Az eredmények alapján látható, hogy a forgalom az

Üllői úton a reggeli és a délutĺĺni csúcsidőszakban a Nagyvárad téľ és a Kálvin tér felől is jelen-

tősen csĺjkkent. Ennek egyik fő oka a méľsékeltebb gépjáľmiihaszntúat, amit a 3'3. átbta és a

3.4. ábra szemléltet, melyek szerint 2008 óta amotoriztlció és azuzemanyag fogyasztás csok-

kenő tendenciát mutat.

3.3. ábra Lakosságszám, motoľizáció és a kłiziisségi köz|ekedés |egfontosabb mutatói KSH adatok
szeľint

3.4. áňra Üzemanyag foryasztás a|akulása Budapesten 2000 és 2013 kłizłitt a NAV adatai alapján

Másik fő ok a be|város közúti közlękędésének átalaku|ása, a foľgalomcsillapítási törekvések,

melynek eredménye, hogy a Kálvin Íéren az Ütloĺ ĺt felől érkezok szátmźra70%o-a| csö'kkent az

átbocsátó képesség, a Szabó Ervin téri csomópont teljes kapacitása 4OYo-a|, azL]||ői út _Nagy-

korút csomópont kapacitása pedig l5-20%-al csökkent.
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3.5. ábľa A vizsgált terü|et gépjármű forga|ma (délelőtti cslicsóra)

3.6. ábľa A vizsgált teľü|et gépjármű foľga|ma (délutáni csúcsóra)

A 3.5' ábra és a3.6. ábra a foľgalomszfun|á|ás eredményeit mutatja keresztmetszetek<Íe vonat-
kozóan. A délelotti csúcsóľa 7:l5 és 8:15 a délutáni csticsóľa l7:00 és l8:00 óraköZötti idő-

szakban volt a mérés nap1án. Az ábrákon |źĺhatő, hogy az Üllői úton a forgalom egyenletesen

csökken a belváros irźĺnyźtba. A Corvin-negyed csomópont után a belváros felé jelentősen csök-
ken a keresztmetszeti forgalom. A Práter utcában a Futó utca és a Leonaľdo Da Vinci utca
közötti keresztmetszeten a legkisebb a foľgalom. A legnagyobb forgalmat bonyolító
haľĺántirrínyri utak a Koľányi Sĺándoľ |Itca, aFutó utca, a Thaly Kálmán utca valamint a Szigony
utca. A reggeli csúcsidőszakban ezen felül jelentősebb foľgalom bonyolódik le a tömbkerü|ések
miatt a Bókay János utcán _ a Tömő utca és Apáthy I. utca közötti szakaszán.
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3.7. ábra Coľvin-negyed parkoló gaľázsok forga|ma déIe|őtt
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3.8. ábra CoľvÍn-negyed paľkoló gaľázsok foľga|ma délután

A 3 .7 . ábra és a 3.8. á.ŕ.ra mutatja a parkoló gaľĺŁsok forgalmainak nagyságát. Piros színnel a

behajtók, zo|d szinnel a kihajtók lettek jelölve. A parkoló garźnsok foľgalmánakvizsgéiata sze-

rint a reggeli csúcsóra 8:00 - 9:00, a délutáni csúcsóra pedig 16:45 - 17:45 között van.
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{énőheIľ tíiől..'J-
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ĺ*jBjľ;t
Cowin Irodák I. Irďai 342 8l 23.6801 1,7501 ó: t,4601 \9.orot

Conin trodák tr.
(P|áza\

..Iiodai.és

Kereskédeleĺ
rzt5 4S 19.92ol 4,0301 t6l fď t3J4.t fLJ3ot

Fontana ház Lakó
0;8lo/t 4.07,pÁ 1,6301 2.,4401

0"81o/l 1,63% 0.8Lol 0.817

Citv Garden Lakó foo 45101 9.0fo/ĺ 9.0201 3.01.1

A paľkoló gaľázsok foľgalmai
A szám|á|źlsok kiértékelését követően az egyes parkoló garáZsok, a ľendelkezésre álló ferőhe-

lyek és funkciók a|apján összevetésľe kerĹiltek (3 .1 . táb|ázat).

3.|. tźń|ázat Férőhe|yek' és foľgalom łisszefiiggése

3.9. ábra Parkoló gaľázsok

Egy átlagos beépítés funkciók szerinti értékeit a következő táb|ázat mutatja be:

.oélelottĺ.cśĺcsiĺőszáki. 
l lĐě|utáni csúcsidĺôs'żákl

.B'éhaitók, ľĺtaitót ]$éhaitók l Kihäitók
Iroda l.|,;,,Ą5'?/p,: 3s/a 35%'
Kereskedęlem 10Yo' 10Yo' .35%
Lakó ",:,:.,;.'ta/g,,:I '|lZő,9.,/p.

25,ola,:::, i 3%

3.2. tź'ł|áEat Egy át|agos beépítés foľgalomkeltési éľtékei a féľőhe|yek százalékában

Az egyes szźua|ékokból megállapítható, hogy az átlagos beépítés forgalomkeltési éľtékeit a

Corvin-negyed parkoló garźEsai nęm kozelítik meg, azoknźújóval alacsonyabbak. Külön<jsen

szembettĺnő ez a ktilonbség a lakó funkció esetében.

A nagyménékű kiilönbségek oka két fó tényezobő| źů|:

o Kiváló közösségi közlekedési lehetőségek
o A Corvin-negyed rendkívül jó közösségi közlekedési kapcsolatokkał rendelke-

zik. Az Ülloi ĺt fe|ő| az M3-as metró két megállóhelyének vonzźLskörzetében

fekszik (Corvin-negyed, Klinikák), míg a Nagykörút fe|ő| a 4-es és 6-os villa-
mos biztosítja a jó kapcsolatot.

Egy ilyen kapacitív és versenyképes kapcso|atazteľedményezi, hogy a vásáľlók,

az iÍt|akők valamint az itt dolgozők, a személyautó helyett inkább a közösségi
köz l ekę d ést hasznźij ź"k.

ll



. Külföldi tulajdonosok, bérlők
o A lakóházak parkoló garźnsaiban a feľőhelyekhez képest, ľendkívül alacsony a

gépjárműforgalom. A kiilföldi tulajdonosoknak, bérlőknek nem éri meg saját

gépjármiĺvet napi ľendszerességgel használni, igy ez a forgalom sem jelenik meg

a lakőhazak kÖm yez etéb en.

Az itt bemutatott éľtékekjól jellemzik ajövőbeni beľuhazások forgalmait,atervezettforgalmak
meghatźrozása a 3.1. táb|azat kerekített éľtékei a|apjźn tortént.

Ezeka forgaĹmak tisztán új foľga|omként keľtiltek kiszámításra.Ez azt je|enti, hogy a beru-

házásokhatására nem azokka| a gépjármtĺhasználókkal keľült terhelésre ahá|őzat, akik eddig

is máľ jelen voltak ahéiőzaton(itt dolgozók, vásárlók, eľre járók), hanem olyanokkal, akik csak

a projekt hatźsáta je|ennek meg pluszban.

4. A TERVEZETT r,ÉľnsÍľnĺnľynx KORNYEZETENEK JELENLEGI
FORGALMI HELYZETE

4.|. ábra Meglévő forgalmi rend

A 4.I. álbra a térség meglévő foľgalmi ľendjét źlbtázo|ja. Aharántirźnyu utcák jellemzően egy-

irányúak' ez a|ó| a Futó utca valamint a Bókay János utca délri szakasza jelent kivételt. Az Üllői
útról (Kálvin tér felől) csak a Nagýemplom utcĺánál van lehetőség aba|ra kanyarodásľa. A
Tömő és Nap utca végig egyirányrĺ a városhatár felé, míg aPráter utca _ aJőzsef körut és a

Leonaľdo Da Vinci utca közĺjtt _ egýrányú avétroshatár felé, onnan kétiľányú a Szigony utcáig,

majd a Szigony utcától azI||és utcáig a belváľos irźnyába ismét egyiráný.
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^4.2.ábraésa4.3.źlbtaaCorvin-negyedbenjelenlegüzemelő 
garázsok,parkolóhĺízakmeg-

köZelítését mutatja keleti és nyugati irányból.

A ke|eti iľány a teľület Üllői rit, Nagyváľad tér felĺjli, a Baross utca Orczy tér felőli és az Illés
utca felőli megközelítését j elenti.

A nyugati iľány pedig a teľület Üllői út, Kálvin tér fęlőli és a Nagykörut Pętőfi híd és Blaha
Lujza tér felőli megközelítését jelenti.

4.2. ábra Corvĺn - negyed gaľázsok megkiizelítése kelet felől je|enlegi állapot

.tJ



4.3. ábra Corvin - negyed garázsok megközelítése nyugat felőI jelenlegi ál|apot

5. ATERvEZETTr,ÉľnsÍľľĺniwnrxonrwrZETE}l-EKTERVEZETT
FORGALMI HELYZETE

5.1. Tervezettbeépítések

A megbízóval toľtént egyeztetések során meglévő épületnek vettük a következőket:

r Corvin irodák I.

o Corvin irodák II.

. City Garden
o Fontanaháa
o Sun Resort
o NT31
o Premier ház

Jelenleg épü|ő iľodah áz i||etv e lakóépület:
. Corvin irodák III'
. Paľk Residęnce

Jövőben tervęzętt iroda és lakóépületek:
o 722/a épület
o 722/b éptilet
o Práter utca 55. Parkolóház
o Corvin irodák tV.
o ,,Corvin fejlesztés V.''

t4
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- meg|éVö iroda és |akóépÜĺetek P=21,B3 íéröhe|y ľ . . .' ]

* je|en|eg épülô iroda és lakóépület P=189 férôhe|y

- j(ivőben épÜlő iroda és |akóépü|etek P=1 136 féÍőheĺy:

,li:ttl
)l:;t.

5.1. ábľa Atervezett beépítés és féľőhely számok

A tervezett féľőhely számokat megbízői adatszo|gźitatás képezte, illetve ahol nem volt még

konkrét elképzelés a parkolóhe|yek számáľa vonatkozőan (I2f/a, |ff/b) ott a funkciő' és az

eddig megépiilt épületek szerint aľányosított érték került feltüntetésre.

A vizsgált garźns be- és kihajtók helye megbízői adatszolgáltatás és megbízói egyeztetés kere-

tén belĹil alakult ki.

5.2. Foľgalomkeltés

A gariĺzsok forga|omszámláłása soľan a reggeli és délutáni ki- és behajtó forgalmakľól teljes

köľű képet kaptunk. A megbízői adatszo|gźlltatás ľészeként a parkoló gariízsok férőhelyei is

ismęľtek.

Ezek a|apján arźnyszćlmot képeztünk a reggeli és délutáni csúcsóráľa aszerint, hogy a rendel-

kezésre álló férőhelyhez képest az egyęs épületek _ funkciók szerinti bontásban - milyen for-
ga|mat bonyolítanak le.

Funkcirí
Dé|előtt Dé|után

'';Kĺ "E' KI;
koda és kereskedelem 25% 5% t5% 2s%

Iroda 25% 5% 5% 20%

Lakó 5% t0% t0% 5%

Paľkolóház 25% r0% rc% 25%

5.l. táb|źnat GeneráIt foľga|mak a ľende|kezésľe á||ó férőhe|y szźna|ékílban

t5



Név F.unkció
Teľvezett
féľőhely

Genenílt foľ.galoľ'l

DéIe|őtt Délután
lliť"l'Íĺ.trjłł}; *Ifiir'

Corvin irodák III Iroda 62 16 3
a
J 7f

Park Residence Lakó 12'7 6 13 l3 6

122la és |22lb Lakó 336 1-tt 34 5é+
1n
). I

Corvin irodák IV. Iroda 300 75 15 l5 60

Parko|őháĺz Parko|őház 150 38 15 l5 38

Corvin feilesztés V. Iroda és kereskedelem 3s0 88 18 53 88

Osszesen 1325 239 97 132 221

5.2. táb|źnat A forgalomkeltés soľán meghatáľozott foľgalmak (iáľmĺi/óra)

A kiszámolt arélnyszámot atervezett beépítések frrohelyszźlmáva| összeszorozva á||t őssze, az
egyes létesítmények generált forgalma (5.f . tźb|azat).

A ,,Corvin fejlesztés V.'' esetében az iroda és keľeskedelem funkcióra vonatkozó egyiittes ér.

tékkęl számoltunk.

A forgalomkeltés során így eloállt forgalmakról elmondható (megközelítőleg 350 jármű egy

őrétban), hogy a te|jes háiőzathoz viszonyífua (megközelítőleg 8000-8400 jármii egy őrźtban

délelőtt illetve délután) hatásuk sziímottevoen nem befolyásolja a rendszer foľgalom lebonyo-

lódását, az,,útj foľga|om'' a vizsgált ľendszeľnek csupán a 4oÁ-át teszi ki.
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5.3. Vizsgált váitozatok

A Megbízóval történt egyeztetés a|apján a következő vizsgźiati szintek és változatok kerültek
megkülönböztetésre..

Forgalmi szĺnt

Hálózati szint

Helyi beavatkozási szint

5.2. ábra Á vizsgáIati szintek és váItozatok

A foľgalmi szinten megkülönböztetésre keľiil a meglévő és tervezett forgalom.
Nélkiile esetben a meglévő hźiőzati elemek vizsgźiatára keľült soľ (Bókay J. utca és Szigony
utca is egyiľányu).
Vele esetben pedig a következő há|ózatibeavatkozások külonboztethetők meg:

. Bókay János utca - a Práter utca és a Tomő utca között _ forgalom csillapított
o Szigony utca _ aPrźier utca és a Tömő utca között _ kétiráný

Mindezen szinteket egyĹittesen vizsgźúva alakultak ki az egyes szimulációba vont véltozatok.

Változatelemzés
Avá|tozatok értékelésére az a|átbbi szempontok szerint keľtilt soľ

o megközelítéSi / e|hagyási kapcsolatok
o forgalmi tęrhe|ések vá|tozźsa
o gyalogos konfliktusok
o mikroszimulációs elemzés

A véłtozatok egyszeriĺsített összehasonlítását a 5.3. tźlb|ánat tarta|mazza. A tźh|źnatban a meg-

közelítés és elhagyás szeľinti vizsgá|at került bemutatásľa (megkozelítésné| az Ül|ői rit, Nagy-
vátad tér felőli iľánya, e|hagyźsnáll pedig a Szigony utca észak felé (Baross utca) iľánya).
Azért ęz a két irány kelült kiemelésre, mert a |ényegi különbségek ezen két iľány ęsetébęn mu-
tatkoznak m e g le ginkább.

Az egyes megkĺizelítés és elhagyási távolságok számításánál azonos viszonyítási pont keľült
kijelölésre, a távolságok ettől a ponttól énendők. A megközelítés esetén ez azĺ]||ői út - Bókay
J. utca kereszteződése, elhagyás esetében pedig az adott célponthoz |egközelebb eso kihajtó
volt.
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Jelenlegi ál|apot Tervezett állapot
Bókay J. utca át-

iáľhatĺí
Bó,kay J. utca foľgalom csil|apított

Szigony u.
ecviránvű

Szigony u.
ecviľánvú

Szigony u.
kétiľánvú

.o

\o
.o'o

6.:.!i'Y >r
aD ;ľžza

,,Coruin iŕodák Iv."
megközelítése

510 m
800 m

(Nagýemplom utca
felé kell kertilni)

550 m

,,Cgrvin fejlesztés V.''
megközelítése

300 m
950 m

(Nagýemplom utca
felé kell keľiilni)

300 m

Corvin.séÍány
keľesztezése

lx
Bókay J. utcában

1x
Nagýemplom utcá-

ban
ęgyszer Sem

\o

o'[l
'Fc
ŕ: q)

t>r
bl)
Na

,,Corvin irodák IV'''
elhąryása :

50m 50m 50m

,,C grvin fej lesztés V.''.
élharyása

250m
700 m

(Füvészkert u. felé
kell keľiilni)

200 m

Corvin-sétany
keresztezése

1x
Bókay J. utcában

egyszer sem egyszer sęm

5.3. táb|álzat A vá|tozatok egyszeľűsített łisszehasonlítása

Az egyes megközelítéseket és elhagyásokat a kiválasztott irányokra az 5.3. ábra mutatja meg.

Az 5.3. tálb|ázat a|apjén elmondható, hogy a kérdéses irányok tekintetében , a vizsgá'llt paľamé-

teľek a|apjĺán a forgalom csillapított Bókay és a kétirányú Szigony utcai vźitozat az, amely a
legj obb értékekkel rendelkezik.
Szembetrínő különbség mutatkozik a forgalom csillapított Bókay egyirányu és kétirányu Szi-
gony utca vá|tozatai között is.Ez akü|önbség egy hatźrozott összefiiggést mutat meg.
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5.3. ábra A kiválasztott irányok megközelítési és elhagyásĺ kiilönbségei

Amennyiben a Bókay J. utca forgalom csillapított lesz, tĺgy a Szigony utca kétiľányrĺsítása

@ľáteľ és Tiimő utca köziitt) szükséges.

W
5.4. ábra Bókay J. utca és Szigony utca łisszeÍiiggése
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5.3.1. ,,Coľvin iľodák IV.'' be- és kihajtó vizsgálata

A,,Corvin irodák IV.'' éptiletéheztarozó be- és kihajtók vizsgá|atźiebben a fejezetben mutatjuk
be. Az egyes be- és kihajtók vizsgá|ata affaaz esetľe történt, amikor a Bókay J. utca forgalom-
csillapított és a Szigony utca kétiráný a Práter és a Tömő utca között.
A be- és kihajtók esetében hat elrendezés keľült megkülönbö,ztetésre (5.5. ábra). Az az elrende-

zés nem keľült bele a vasgä|atba' melyben mind a be- és mind a kihajtás engedélyezett a Práteľ
utcai és Bókay utcai be- és kihajtón. Ez az e|rendezés aMegbizőval történt egyeztetés a|apjźn
nęm lehetséges opció.

Ezen ęlrendezések ,i,."oä,u,^";ä;:-;.."ľ ľ.,l";ä:J'jľä ä"Jsi lehetőségeket, és

több kľitérium segítségével (forgalmakkal súlyozottutak,kęresztęzo mozgások szźlma,mozgá-
sok idővesztesége), multikritériumos elemzéssel rangsoroltuk ęzeket.

Aze|ľendezésekparamétereita5.4.tźIb|ázattarta|mazza.

A multikritéľiumos vizsgá|at sotán azt feltételezttik, hogy a megközelítés és elhagyás során

minden jáľmű azűtvona|álhoz legközelebb eső behajtót illetve kihajtót hasznźúja. Tehát pél-

dául abban az esetben, ha a Práter utcai behajtás engedélyezett,ugy a Szigony utca fe|ől érkezók
ezt abejératot, és nem a Bókay J. utcait hasznáiják.

''ij 
,,,,," )

Ki, BeKi
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EIľ. B kay

I

Práteľ

BeKi

,,

Megkłize|ítés
Elhagyás

Be

BeKi

Megkłizelítés

3

Kĺ

Elhagyás

Be

Megkłizelítés

Bőkay behajtÓ

Pľáter nyugat

4

Bőkay kihajtÓ' Pľáteĺ, majd

Leonardo Da Vinci utca.

BeKi

EIhagyás

Be

Megkłize|ítés

BÓkay behajtÓ

5

BÓkay kihajtÓ' Pľáteľ, majd
Leonardo Da Vinci utca.

Ki

Elhagyás

Ki

BÓkay behajtő

Megkłize|ítés

Práteľ behajtÓ

6

Pľáteľ kelet

BeKi

Pľáteľ kihajtÓ, majd Leo.
nardo Da Vinci utca.

BÓkay klhajto' Práter,

Szigony utca dél felé
majd T<ĺm<i utca.

EIhagyás

Ki

Megkłizelítés

BÓkay behajtÓ

BÓkay behajtÓ

Práteľ kihajtÓ, majd Leo.
nardo Da Vinci utca.

Práter kihajtÓ' Szigony
utca dél felé' majd Tomó
utca,

Elhagyás

Be

Szigony észak

Megkiizelítés

Práter behajtÓ

Iľányok

Pľáter behajtÓ

Pľáter behajtÓ

Bőkay kihajtÓ' majd Práteľ
utca és Leonardo Da Vinci
utca.

Bokay kthajto' Pľá-

ter, Szigony utca

észak felé'

EIhagyás

Práteľ kihajtÓ, Szigony
utca dél felé' majd Tłimó
utca.

Práter behajtÓ

BÓkay behajtÓ

Bőkay belrajtÓ

Práter kihajtÓ, szĹ
gony utca észak
f^lÁ

BÓkay kihajtÓ' majd Pľáter
utca és Leonaľdo Da Vinci
utca.

Práter behajtÓ

Práter kihajtÓ, Szigony
utca dél felé' majd T mö

utca.

Szigony dél

BÓkay kihajtő' Pľáter' Szi-
gony utca dél felé.

Práteľ behajtÓ

Pľáteľ behajtÓ

Práteľ kihajtÓ' Szigony
utca dé| felé. maid T mĺĺ

Práteľ kihajtÓ, szi
gony utca észak
felé.

5.4, táb|ázat Corvin ĺrodák IV. be- és kihajtĺĎ e|rendezések paľaméteľei

BÓkay behajtÓ

Práteľ kihajtÓ' Szigony utca
dél felé.

utca

Pľáteľ behajtÓ

BÓkay behajtÓ

Pľáteľ kihajtÓ, Szi-

BÓkay kihajtÓ' Práter,

Szigony utca dél felé
majd T m<ĺ utca.

Pľáteľ behajtÓ

- 3 esetben Pľáteľ
- l esetben BÓkay

gony

felé.

osszegzés

Práter kihajtÓ, Szigony utca
dél felé.

Práter behajtÓ

Minden esetben Bőkay

utca észak

Práteľ kihajtő, Szi
gony utca észak
felé.

BÓkay behajtÓ

Minden esetben BÓkay

Práteľ kihajtÓ' Szigony utca
dél felé.

- 3 esetben Pľáteľ
- l esetben BÓkay

Pľáter behajtÓ

BÓkay kihajtÓ' Pľá-

ter, Szigony utca
észak fe1é.

Pľáteľ behajtÓ

.3 esetben Práter

. l esetben BÓkay

Práteľ kihajtÓ' Szigony utca
dél felé'

- Minden esetben Pľáteľ

Práteĺ behajtő

. Minden esetben BÓkay

BÓkay kihajtÓ, Pľáteľ, SzĹ
gony utca dél felé.

11

Minden ęsetben Pľáter

- Minden esetben Práter

- 3 esetben Práter
- l esetben BÓkay

. Minden esetben Práter

- Minden esetben BÓkay



5.3.1.1. Forgalmakkal súlyozott utak
Az egyes elrendezések esetében megtett uta-

kat megkozelítés szerint 80 illetve 60 méter-
rel sziímoltuk a 5.6. ábra szerint.

Az egyes megtett utak mindig tLzonos viszo-
nyítási polrtlroz képest lcttck kiszárrrolva. A
Szigony észak, Szigony dél, és Pľáter kelęt
felől érkezők esetében a,,Corvin irodák IV.''
Prátęr utcai be- kihajtója a viszonyítási pont,

aPráúęr nyugat fe|ől érkezők esetében pedig
a Bókay J. utca és Práteľ utca keręszteződése.
Példaként tęhźLt, abban az esetben amikor a

Prźúer utcában csak kihajtó ta|őůhatő, a meg-
kozelítésnél a Szigony észak, Szigony dél és

Práter kelet felől érkezőknek 80+60:140 m többlet utat kell mestęnniük. Az 5.5. tőtbl.ćaat ęsę-

tében az éľtékek méteľben értendőek'

5.5. tál}.|ázat A megtett utak összege

A megtett utak összegzése a|apján megállapÍtható, hogy abban az esetben kapunk minimá|is
értéket' amennyiben a Pľáteľ utcában mind a be- és mind a kihajtó funkciót biztosítjuk.

A szimuláció által előre je|zett forgalmak a|apján (5.6.táb|azat) elkészítettiik, a forgalmakkal
súlyozott többlet utak téb|ézatát (5.7. tźb|azat). Az input és output forgalmakat megfigyelve
|étható, hogy közel źIZ onos aPrźfter utca nyugat fe|ő| érkezők szĺĺma, mint az cĺsszes többi irány
egyiitťvéve.

5.6. ábľa A megtett utak számítása

I BeKi Be
Mesközelítés 60 0 0 0

s40
Elhagyás 60 740 t40 140

2 BeKi KÍ
Megközelítés 60 140 140 140

540
Elhagyás 60 0 0 0

3 Be BeKi
Mesközelítés 60 0 0 0

140
Elhagyás 80 0 0 0

4 Be KÍ
Megközelítés 60 140 140 140

560
Elhagyás 80 0 0 0

5 Ki BeKi
Meeközelítés 80 0 0 0

140
Elharyás 60 0 0 0

6 Ki Be
Megközelítés 80 0 0 0

560
Elhagyas 60 140 140 140
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;.#*'
Input (Kihajtó) 28 0 t7 15

output (Behajtó) 35 6 T6 18

Aľányos érték (Kihajtó) 0,47 0,28 0,25

Aľányos érték (Behajtó) 0,47 0,08 0,21 0,24

5.6. táb|ázat Előrejelzett foľgalmak ĺľányonként és változatonként

.ťł:iiéi,...,ił .':.
sziepńý)

. 
t, 

n,,t,,.ii
ľffi ;ĺi.f...

I
Megközelítés 28,00 0,00 0,00 0,00

130,67
Elhagyás 28,00 0,00 39,6',7 35,00

2
Megközelítés 28,00 17,f0 f9,8"ł 33,60

r30,67
Elhagyás 28,00 0,00 0,00 0,00

a
J

Megközelítés 28,00 0,00 0,00 0,00
65,33

Elhagyás 0,00 0,00 0,00

4
Megközelítés 28,00 11,20 29,8'.1 33,60

140,00
Elhagyás J /,JJ 0,00 0,00 0,00

5
Megkĺizelítés 37,33 0,00 0,00 0,00

65,33
Elharyás 28,00 0,00 0,00 0,00

6
Męsközelítés ) t,J) 0,00 0,00 0,00

140,00
Elhagyás 28,00 0,00 39,67 35,00

5.7. táb|ázat F.oľgalmakkal súlyozott utak összege

A foľgalmakkal súlyozott utak kiszámolása úgy történt, hogy az előzőekben bemutatott megtett

utak az egyes irányok arányosított éľtékével osszeszorzásra keľültek.Ezęk a|apján a 3. és a 5.

elrendezés rendelkezik a |egkisebb méľtékiĺ forgalmakkal súlyozott úttal.
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5.3.|.2. Keresztező mozgások szźlma

Azon keresztező mozgások kerültek felttĺnte-

tésre, melyek az adott behajtó e|éľése, és az

adott kihajtő e|hagyźlsa során találkoznak
(5.7. źlbra zölddel jelöIt pontok). Ez a szám
tęhát nem az elsőbbségadási kötelezettségek
számátjelenti, és nem is azt a számot, hogy
az űwona| során hány áľamlatnak kell el-
sőbbséget adni.Ez a szám azttiikr.özi, hogy
az egyes be- és kihajtó elľendezések tĺssze.
sen hány konfliktuspontot eredményez-
nek.
Csak azokat a mozgásokat vizsgáltuk, amelyek a

lęvánsak.

5.7. ábra Keresztező mozgások pontjai

megköze|ítés és elhagyás szempontjából ľe-

Az 5.8. tźtb|ázat a|apján
legjobb énékkel, melyek

5.8. táb|źlzat Keresztező mozgások vizsgá|ata

itt is kirajzolódni látszik, hogy azok az elľendezések ľendelkeznek a

esetén aPtáter utcai be- és kihajtás is engedélyezett.

I
Megközelítés I 6 5 6 aa

JJ
Elhagyás 3 a

J 6 J

2
Megközelítés 1

I ll l0 11
4f

Elhagyás a
J I 4

J
Mesközelítés I 6 5 6

30
EIhagyás 6 + 1

+
Megközelítés I l0 9 10

47
Elhagyás 5 I 4 I

5
Megközelítés 4 6 5 6

29
Elhagyás 2 4 I

6
Megközelítés + 5 4 5

32
Elhagyás a

J 6 J
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5.3.1.3. A mozgások idővesztesége
Azért,hogy az ęgyes mozgások (a megközelítések és elhagyások vizsgźiata során) még jobban
jellemezhetők legyenek, időveszteségek meghatźrozásźlra keľült soľ. A jelenlegi forgalmi alá-

és Íölérendeltségi viszonyokat megtar|va kerĹilt megvizsgá,|ásra az e|rendezések tisszes idővesz-
tesége.

Kalibrációs eljárás a|apjáĺn, szimu|ációval, sávonként Ikeresztezoj'ĺrmű esetére kęľültek kiszá-
mításra az ęgyęs fajlagos időveszteségek.

Ez az értéktehát az egyes elľendezések foľgalmi áľamlatok soľán ke|etkező fe|tartőlztatási
időéľtékét jellemzi. Amęlyik ęlręndezés esętén ez az érték a legalacsonyabb' az az elrendezés

a le gkedvez óbb a hźúőzaton el szenvedett i dőves zteség szempontj ából.

,,řf,#,Íĺ,',{iii

Wffiffi

'Ül."$".ĺüp..[\..\$

W,,,W
Jobbra kanyarodas alaľendel irányból ąś ą5

Balľa kanyaľodás aliáľendelt rányból 5,8 7,7

Balra kanvaľodás föléľendel irányból f,3 )1
Jobbra kanyaľodás jobbkéz esetén 0 0

Balľa kanyaľodás jobbkéz esetén )5 5,8

Egyenes keresztezés j obbkéz esetén 6,2 6,2

5.9. tź,ů|źnat Áz egyes mozgások idővesztesége

Azígy megállapított idővesztesé gek az egyes elrendezések megközelítéseinek és elhagyásaihoz

útvonalaihoz keľült hozzátendelésre, a felttĺntetett éľtékek másodpercben értendők.

5.|0. táb|ázat Mozgások időveszteségein ek łisszege

ń' 'ýiľi, ''.Pľäiaĺĺ;jL iľľĺter
1'j]ffi.Ę|'.!;i'.lę1..

BeKi Be
Meeközelítés 0 8,5 Z,J 8,1

Elhagyas )5 ą5 5R-," 3,5

2 BeKĺ Ki Megközelítés 0 14,7 8,5 14,3
52,8

Elhagyás 2,5 3,5 5,8 15

J Be BeKi Megközelítés 0 8,5 )1 8,1
43,7

Elhagyás t2 ą5 5,8 ą5

4 Be Ki Mesközelítés 0 14,7 8,5 14,3
62,3

Elhagyás 12 ą{ 5,8 3,5

5 Ki BeKi Mesközelítés 6,2 R5 2,3 8,1
40,4

Elhagyás )\ ?5 5,8 ą5

6 Ki Be
Megközelítés 6,2 x\ )a 8,1

40,4
Elhagyás )s ?ś 5,8 ą5-)"
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5.3.1.4. A mu ltikľitéľiu m os v izsgáůat ered m ényein ek iisszefo glalása

A három kritérium a|apjźn osszesített sorrendet lehet felállítani, mely megmutatja a leginkább
javasolható, és legkevésbé javasolhatő e|rendezést. Az összesített sorrendet arányosítva mutat-
juk be.

Vizsgálatok éľtékei
Vizsgálatok a|apján előállt sor-

rend

Elr. Bókay Práter

Forgal-
makkal

súlyozott
utak

Keresz-
tező

mozgá-
sok

Idő-
veszte-
ségek

ís.)

Forgal-
makkal

súIyozott
utak

Keresz-
tęző

mozgá-
sok

Idővesz-
teségek

I BeKi Be 130,7 33 a4) 3 4 1
I

2 BeKi Ki r30,7 42 52,8 3 6 5

3 Be BeKi 65,3 30 43,'7 I 2 4

+ Be Ki I40,0 4l 62,3 5 5 6

5 Ki BęKi 65,3 29 40,4 2

6 Ki Be 140,0 32 40,4 5 J z

5.l|. táb|ázat A mu|tikľitéľiumos elemzés összesítése

Az összesített sorrend a|apjźntęháľ. azt mondhatjuk, hogy a leginkább javasolható kia|akítźs az

5. utána pedig a 3. elľendezés.
A mikľoszimulációs vizsgźúat során a legjobb elrendezést , az 5. elrendezést vizsgáltuk.

5.3.2. Szigony utca végig kétiľányúsítása - kiegészítő vizsgá|at

A Szigony utca kétiľányúsításának vizsgáIata háľom szakaszon töľtént meg.

1. Üĺoi rĺt _ Apáthy István u. között
2. Apáthy István u. - Tĺjmő u. között
3. Tomő u. _ Práter u. között

A kétirányusítás kialakítása a kĺjvetkező beavatkozásokkal illetve feltételek mellett valósítható
meg az egyes szakaszokon.

Ünĺĺ ĺt - Apáthy István u. között
. Szigony u. páros oldalán apárhuzamos parkolás megszüntetése, ami 20 parkolóhely

elvesztésével jár.
o A 3-as metró épülete előttijárda f méterre| történő csö'kkentése. Egyéb helyeken a jár-

dák szélességének csökkentésére nincsen sztikség.
. Ívkoľrek ciő az Ülloĺ ĺt (Nagyvárad tér felől)- Szigony u. jobb kisíves mozgás biztosĹ

tása érdekében.
o Az MTA kutatőintézete előtt a ferde paľkolás továbbra is biztosítható.

Apáthy István u. - Ttimő u. ktiztitt
o Szigony u. párat|an oldalán a párhuzamos parkolás megszüntetése, ami 22 parko|őhe|y

elvesztésével jár.
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o A2x3,0 méteľ szélęs foľgalmi sáv biztosítása érdekében az ift mindkét oldalán a jár.
dák szélességének csökkentése sztikséges 1,5-1,5 méterre --+ azutcélban megjelenő vi-
szonylag nagy gyalogos forgalom miatt rendkívi.il kedvęzőtlen, ami számos közmtĺ
problémát felvet (pl. közvilágítás megoldása)

o A kétirányúsítás megvalósításához mindenképpen javasolt a jelenlegi szabályozási
szélesség (9,0 méter) megnovelése, ami viszont jelentős kisajátítással jáľ--. mivel ez a
szakasz nem éľinti a Corvin pľojekt beľuházást, így ezen beavatkozáls megvalósí.
tásának va|ószínĺÍsége nagyon kicsi.

Tiimő u. - Práteľ u. között
. Szigony u. páratlan oldalán apźlrhuzamos parkolás megszüntetése, ami 35 parkolóhe|y

elvesztésével jáľ'
o A2x3,0 méter széles forgalmi sáv biztosítása érdekébenazűtmindkét oldalán ajĺár-

dák szélęsségének cstjkkentése szükséges 1,5-1,5 méterre ---+ azutcźlban megjelenő vi-
szonylag nagy gya|ogos forgalom miatt ľęndkívül kedvezőtlen, ami szĺĺmos közmű
problémát felvet (pl. közvilágítás mego|dása)

. Szegélyek és a járda konekciója a páros oldalon a Jázmin u. _ Tömő u. között, annak
érdekében, hogy a meroleges parkolás továbbra is biztosítható legyen.

. A kétiľányúsítás megval ósításához mindenképpen j avasolt a j elen|egi szabá|y ozźsi
szélesség (9,0 méteľ) megnövelése, ami viszontjelentős kisajátítással jár ---+ a teľvek
szeľint a pľojekt beľuházója a páľatlan oldali ingatlanok fe|vásáľIásńttervezi,
ezeÄ a szakaszon a 16,0 méteľ szabáilyozálsi széIesség van tervezve.

I

Szigony utca funkcionális jelentősége a gyalogos ktidekedésben5.8. ábra
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5.9. ábľa A Szigony utca végig kétiľányúsításának hatásai

6. MIKRoSZIMULÁCrósvĺzscÁr,.ł.ľ
A fejlesztési terület közúti elérhetőségének elemzéséhez mikľoszimu|ációs modellezést végeztünk, melyhez a
vISSIM forga|omszimulációs szoftveľt használtuk.
A VISSIM egy mikoszkopikus, tizedmásodperc szimulációs ciklusidejű, a közlekedői magatartást, jĺĺľmiídinami-
kát |eképező szimulációs eszköz, mely vráľosi egyénĹ és tömegközlekedés modellezéséľe keľiilt kifejlesztésľe a
közlekedési há|őzatva|ősághű |eképezése mellett (forgalmi sávok, e|sőbbségi viszonyok,jelzőlámpás csomópon.
tok, jĺímĺĺösszetétel és karakterisztika, tömegközlekedési megállóhelyek, menetľendek stb.).

A pľogľam alka|mas a közlekedési fo|yamat komp|ex elemzésére, változatok énékeléséľe. Különösen alkalmas
je|ző|źlmpás ľendszeľek finomhango|ására, kü|önböző forgalomiľányítasi rendszerek, stratégiák, ľészletes elemzé-
sére. Kül<jnböző csomóponti kialakítások (elzőlámpás, elsőbbségi szabá|yozás,köľforgalom) összehasonlítására,
dinamikus útvona|-válasfási ploblémák mode|lezésére, és szinte minden közlekedési szituáció ana|izá|ásfua.

A mikľoszkopikus rnodellt dinamikus modellként építetttik fe|.Ez azt je|enti,hogy a forgalom-
szám|áiás eredményeiből honnan-hová mátrixot hoztunk |étľe, avizsgált területet pedig zónrákra

bontottuk. A tervezett állapotot úgy il|esztettük bele a jelenlegi há|ôzatba, hogy a beépítés ha-

tásźtra megjelenő forgalom dinamikusan válasszon útvonalat magiínak. Ezt a dinamikus útvo-
na|vá|asztést a VISSIM progľam több futtatáson keresztĹil (multiľun) iterációs folyamatként
kö'zelíti, ezá|ta| az útvonalkeresés a statikus modellel szemben még valóságosabb.
A modell |ehatfuo|źsźlt és azőnabęosztásokat a 6.1. álbta mutatja.
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@W meg|évózona

6.1. ábľa A modell lehatáľolása és a zőnílk beosztása

Avá|tozatelemzés során megismeľt szempontok figyelembe vételével a szimuláció során a ko.
vetkezijvá|tozatokkeľültekvizsgéiatra(6.I.táb|ázat).

6.|. táb|ázat A szimuláció soľán vizsgált változatok

Az 5'3-as fejezetben megismeľt összefiiggések miatt nem keľült mikroszimulációs vizsgáiatra
a forgalom csillapított Bókay J. utca egyirányú Szigony utcával.

|. v á|tozat (meglévő á||apot)
A meglévő háiózat ęsetében a következő sorállások Íigyelhetőek meg a rendszerben:

r délelőtti csúcsóra

o Üllői úton a Kálvin téľ felé
o Nagykörút mindkét irány

o délutáni csúcsóra

o Ülloi úton a Kálvin tér felé
o Nagykörút mindkét irány
o Futó utcában Ülloi ĺtĺ csomópont

(bár jellemzően a második |ámpa-
váltásra átéľnek a jármtivek)

A Corvin-negyed belső háIózatán egyéb számot-
tevő, hosszabb ideig fennálló tor|ódás nem jellemző.

Meglévő forgalom Tervezett forealom

..MeglÉýő hálózat Meglévő hálőzat
Bętlay:m ą rađ, Szi gony 2

: ir,é ú:'Pŕátér és Tiimő
: ' . :křizött

Bókay forgalom csilIapítot!
Szigony 2 irányú Práter és.'

Tömő köztitt

.,DErr ,DU DE,,,,, DU DE DU EE DU

1-dé l.du ..2"dé.. .2-dü, ;.,;.:,*idé..:.:'.,: $du 4.de zŁdu
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2. v áitozat (nélküle állapot)
Atewezętt forgalmakhoztartoző,,nélktile'' állapotot jelentia2.vtĺ|tozat. Ebben avéitozatban
atervezett beépítések hatásźtta a Bókay J. utca, Tömő utca és Szigony utca forgalma is megnö.
vekszik. A Práter utca Leonardo Da Vinci és Szigony utca közötti szakasztn is forgalom növe.

kedés mutatható ki. Számottevő tartósan fęnnálló toľlódás a meglévőkön felül ĺemtapaszta|-
ható a rendszerben. A megemelkedő foľgalom hatására a Leonardo Da Vinci és a Szigony ut-

cálban azĺJ||oi út felé a je]lzi|lámpá|<ná1, a délelőtti csúcsórában tapaszta|ható sorállás, de ezek

a sorok a szimuláció során lebomlanak.

3.vń|tozat
Ebben avá|tozatban a Szigony utca kétiľányrisítása a Bókay J. utca és a Práter utca Leonardo
Da Vinci és Szigony utca közötti szakaszźlnak forgalmát a2. vá|tozathoz képest kismértékben

csökkenti, ugyanakkoľ számottevő ktilonbség, forgalom átterhelődés nęm mutatható ki. A
,,Corvin fejlesztés V.'' megközelítése és elhagyása kedvezőbb a2.vźútozathoz képest. Az egyes

sorállások af 'vá|tozatban megfigyeltekhez képest nem változtak jelentősen.

4.vń|tozat
A forgalom csillapított Bókay J. utca hatźsára a 3. véútozatban vizsgált forgalmak nem rende-

ződtek át jelentősen.Ez avźůtozat elsősorban a beépítések megközelítése, elhagyása, és jármű-
gyalogos konfl iktusok minimaliz á'|ása miatt kedvező.

A beépítések hatására megjelenő többletfoľgalom nagysága nem okoz torlódást, ugyanakkor a

Leonardo Da Vinci utcában az.Üll1iiltkercszteződésében továbbra is megfigyelhető sorá|lás

(a délelőtti csticsórában). A jármtĺvek többsége ugyanakkor a második lámpaváltásra őtjut a

csomóponton (6.2. ábra).

Leonaľdo Da Vinci utcában megielenő soľá||ás6.2. ábra
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A mikľoszimulációs vizsgá'|at tételes eredményeit az egyes vá|tozatok'ra a 6.f . tábl'źaat mutatja.

Meelévő forsalom Teľvezett foÍEalom

Meslévő há|ózat ] Me8|évő hálóŽat

BókayátjárhatĄ
Szigony 2.inínyú

PníterésTiimő
' között '

B{kayfo6alom
csil l ą pítolt, 9 zjE9'ny

2 irányú Prát'ér'és

Tömő;köżłitt
Paraméterek

DE. DU DE DU ĐE DU liot""' DU

1,de 1-du . . 2-de 2.du },dé $du i1.;:A:né +du

Há|ózati kiértéke|és
(teljes hálózatra)

izumma forgaIom ídb iármű} ě&/ 759i 839ĺ 795i t: {I 795i aafy. 7q\

)sszes utazási idő (óra) 340,s21 286.st 370. 515,O: :362:0: 310.U .asś;j(
3LZt8{

Jsszes utazási távo|ság (km) 7297.21 6700,3: 7592d 704t,9i 75T1.51 TOIft4S 7586;& 7016;f

fsszes késedeImi idő (óra) xs8;.9: 7!8;41 180,5; :.171.8 133.1: . ,t75.fs ť}5;}
:aiIasos utazási idő (oerc) ,:,:t:f,5i f;2(. 2|6l a,5l f,5s 2,31 fi6l f,3Í
:aiIasos utazási táVoIsás (m} :i,.:Eei4aa :88ż:41 i'örMiii 8&l,8ł ;9o2,{t 881,3( 903,1( 881,j
:aiIaeos késedeImi idő (oerc) 0.9r !:Ľ 1{l ',,t,t2: t;ü : !;/: 7,0'.

6.2. táb|ázat A vizsgált változatok eredményei

A teljes há|őzat megismeréséhez ktilönbözo paraméteľek kerültek kiértékelésre' Ezek a para.

méterek minden véůtozat esetén vizsgźiva lettęk.

Az első azutazási idő, mely leginkább jellemzi azadotthźůőzatteljesítő képességét. A második

azvitazási távolság. A harmadik pedig a késedelmi idő, mely azt az időértéket hivatott megmu-

tatni, hogy egy jármű, az iŃjétnak megtételekor milyen utazási idő többletet (1e|zo|ámpa, elsőbb-

ség adás, gyalogos keresztezés miaĐ szenved el.

Ezen három paraméter osszęsített és fajlagos értékeit mutatja meg a 6.2. táb|azat.

osszehason|ítvaa2.3.és4.váitozatotazegyesfajlagosértékek a|ap1źn,aztamegźůIapítást

tehetjük, hogy a tervezett beavatkozások a meglévő háł|őzathoz képest (né|kü|e eset) min-
denképp jobb forgalom lebonyolódást biztosítanak a teljes mode|lezetthá|őzatra vonat-
kozóan.
A mikroszimulációs vizsgźiat alapján, mind a délelőtti és mind a délutáni csúcsóľát megfi-
gyelvę a legjobb fajlagos értékekkel a3.vá|tozat ľendelkezik. Nem meglepő módon, hiszen

ekkor a Bókay J. utca źltjárhatő. Ugyanakkor a gyalogosok szempontjait és az 5.3-as fejezetben

ismertetett összefüggéseket szem előtt taÍtva kijelenthetjük, hogy a foľgalom csillapított
Bókay J. utca a kétiľányrĺ Szigony utcáva| kedvezőbb kialakítás, mint az átjáľhatő Bókay
J. utcai váitozat.
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7. ossznrocr-ĺ.r,Ás
A mikroszimulációs vizspáiat és a változatok
tesszük:

1. A beépítések volumene önmagában

nem indoko| a tervezett elképzelése.

ken felül egyiľiínyúsítást vagy
kétirányúsítást.

2. A Bókay Jiínos utca forgalom csilla.
pítható, de a Szigony utcĺínak ekkor
két irányúnak kell lennie (a Práter

utca és a Tömő utca között).

3' A tervęzett parkolóhráz és ,,Corvin
irodák IV.'' Práter utcai behajtója

nem igényli külön balľa kanyarodó

sáv kialakítźsźú, a jármuvek behajtása

nem akadályozza a Práter utca _ Szi-
gony utca keľeszteződés forgalomle.
bonyolódását

4. A ,,Corvin irodák fV.'' be- és kihajtó
elrendezésére azt az elrendezést java-

soljuk, melyben a Bókay J. utca ęse-

tébęn csak kihajtás, aPréúer utca ese-

tében pedig a be- és kihajtás is enge-

dé|yezett.

elemzése során a következő megállapításokat
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Budapest Főváros {III. keľtilet Jĺízsefoárosi Önkoľm őnvzata
1082 Budapest Baľoss utca63-67.

dľ. Kocsĺs Máté
polgármesteľ

Tárg}t K<izcélú felaj ĺĺnlás

Ti sztelt Polgiínrresteľ Úr!

A 
''CoRvIN'' Ingatlanfejlesztési, Építő és Városľehabilitációs Zrt. (a továbbiakban:

Befektető), Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jó,zsefváľos Önkoľmányzata (a továbbiakban:
Onkormányzat), valamint a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitácĺós és-Vĺľosfej|esztési Zľt.
{továbbiakban; Rév8) 201'4, szeptembeľ l7-én megállapodást kĺitöttęk a Corvin-śétány pľo.iekt
keretszeľződésének ktĺzös megegyezéssel töľténő lezáľásráľól (továbbiakban: Megállapodás).

onkormanyzat vá'llalta a Megállapod áls 6,,7.,és 8. számú mellékletei szerint a proiekt Közmii
és K<izterĺileti Progľamjrínak végrehajtását a mellékletekben megjelölt miiszaki iarialommal és
hatáľidőľe.

A Coľvin Zrt. nevében ezúton kö,zcélú felajánlást tesztink a fejlesztési teľületľe vonatkozó
közmú és k<ĺzteľület fejlesztések engedélyezési és kiviteli teľveinek elkészítéséľe az alábbiak
szerínt:

I. Yízyezetéképítés tervezése

]omő utca lNagytemplom utca - Leonardo da Vinci utca, Bókay Jiínos utca l Práter utca -Tömő utca

il. Gárvezetőképítésteľvezése
ulloĺ ĺt / Leonardo dä vinci utca (átkötés is) - Szigony utca * Koľanyi Sandor utca' Leonard'o
daVirrci utca /Üloĺ ĺti csomóponi, Bókay Íano' ňu7 tnloi liti csomópont

III. Kiizteľület építés tervezése
Pľáteľ ltca /Futó utca _ Szigony utcą Leonardo da Vinci utca ĺ Prátetutca _ Üllői rĺt, Bókay
János utca / Préúer utca _ Tĺjmő utca, Tömő utca /Leonaľdo da Vinci utca - SzĘony utca,
Corvin sétány / Leonaľdo da Vinci utca_Bókay János utcą Szigony utca / Práteľ u. - Tömő u'

Társaságunk vállalja a szĺikséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és a jogerós
építési engedélyek beszeľzését 2015. decęmbeľ 31-ig.

Kéťük, hogy fenti vállalrással felszabadult, az onkoľmtnyzatáltal megvalósítancló Kcizmťr és
Közterület Pľograrn teľvezési munkáira biztosított, urutio 26 millió forint ťelhasarálasát a
pľogľam kivitelezési munkáinak Íinen.szíroziĺsához szíveskedjenek figyelernbe venni.

Budapest 2015. ápľilis 28.
l.isztęlettel

efuJ:--
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v
Tatĺáľ Tiboľ i

:ési, Iĺpítő és
Zrt.
gi tag

Fölđi Tiboľ tag


