
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudoﾏáﾐyi Egyeteﾏ  

Közlekedésﾏérﾐöki és Járﾏűﾏérﾐöki Kar 

Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék 

K Ö Z L E KE DÉ S F EJ L ES ZT É S I  

K O N C EP C I Ó T E R V  

Budapest XXIII. kerület, Soroksár közlekedésfejlesztési  

koﾐIepIiójáﾐak felülvizsgálata tárgyú Heszerzéshez  

Jóváhagyva a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
Öﾐkorﾏáﾐyzata Képviselő-testületéﾐek  

 542/2021. (XII.07.) határozatával  

Készítette:  

Dr .  Tóth Jáﾐos ,  taﾐszékv ezető  

Kóze l  Mik lós ,  projektvezető  

Aba  Att i la  

Báﾐf i  Mik lós  

Dr .  Lakatos  Aﾐdrás  

Dr .  Máﾐdok i  Péter  

Soltész  Taﾏás  

 

2021.11.23.  



 ヱ  

Tartaloﾏ 
ヱ. Vezetői összefoglaló ........................................................................................................................ ヴ 

ヲ. Lakossági proHléﾏatérkép és a hel┞szíﾐHejárások eredﾏéﾐ┞ei ..................................................... Β 

ヲ.ヱ. A Heazoﾐosított proHléﾏakörök ............................................................................................. Β 

ヲ.ヲ. Hel┞szíﾐeﾐkéﾐti proHléﾏák ..................................................................................................... Γ 

ヲ.ヲ.ヱ. Törtéﾐelﾏi közpoﾐt ......................................................................................................... Γ 

ヲ.ヲ.ヲ. A kerület déli része ........................................................................................................ ヱン 

ヲ.ヲ.ン. Soroksár Újtelep ............................................................................................................ ヱヴ 

ヲ.ン. A proHléﾏák súl┞ossága ........................................................................................................ ヱΑ 

ン. Stakeholder ﾏél┞iﾐterjúk .............................................................................................................. ヱΓ 

ン.ヱ. Budapest Fejlesztési Közpoﾐt Noﾐprofit )rt. Feﾐﾐtartható városi ﾏoHilitásfejlesztési 
projektigazgatóság ............................................................................................................................ ヱΓ 

ン.ヲ. Budapest Közút )rt. ............................................................................................................... ヲヰ 

ン.ン. Neﾏzeti Iﾐfrastruktúra Fejlesztő )rt. .................................................................................... ヲヱ 

ン.ヴ. MÁV-HÉV )rt.......................................................................................................................... ヲヱ 

ン.ヵ. VoláﾐHusz )rt. ........................................................................................................................ ヲヲ 

ン.ヶ. Mag┞ar Közút Noﾐprofit )rt. ................................................................................................. ヲヲ 

ン.Α. Budapest Fejlesztési Közpoﾐt Noﾐprofit )rt. Hévfejlesztési projektigazgatóság .................. ヲン 

ン.Β. BKK )rt. .................................................................................................................................. ヲヴ 

ン.Γ. MÁV-START )rt. ..................................................................................................................... ヲヶ 

ヴ. Közlekedésfejlesztési Iélok ........................................................................................................... ヲΑ 

ヴ.ヱ. N┞ugodt városrészek kialakítása ........................................................................................... ヲΑ 

ヴ.ヲ. Biztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése ........................................................... ヲΑ 

ヴ.ン. Belvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége .......................................... ヲΑ 

ヴ.ヴ. Köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek .............................................. ヲΒ 

ヴ.ヵ. TöHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége ........................................................ ヲΒ 

ヴ.ヶ. A Iélok táﾏogatottsága ......................................................................................................... ヲΒ 

ヵ. Azoﾐosított fejlesztési eleﾏek ...................................................................................................... ンヰ 

ヵ.ヱ. ForgaloﾏIsillapítás és közlekedésHiztoﾐság fókuszú fejlesztési eleﾏek .............................. ンヰ 

ヵ.ヱ.ヱ. Mérsékelt seHességű övezetek ..................................................................................... ンヰ 

ヵ.ヱ.ヲ. Teherforgalﾏi korlátozások ........................................................................................... ンヰ 

ヵ.ヱ.ン. Behajtáskorlátozások .................................................................................................... ンヱ 

ヵ.ヱ.ヴ. Eg┞iráﾐ┞úsítások ............................................................................................................ ンヱ 

ヵ.ヱ.ヵ. G┞alogátkelést elősegítő ﾏegoldások telepítése .......................................................... ンヲ 

ヵ.ヱ.ヶ. G┞űjtő és főutak Isoﾏópoﾐtjaiﾐak forgaloﾏiráﾐ┞ítási felülvizsgálata ......................... ンン 

ヵ.ヲ. Parkolás fókuszú fejlesztési eleﾏek ...................................................................................... ンン 



 ヲ  

ヵ.ヲ.ヱ. P+R, B+R parkolók/tárolók létesítése ............................................................................ ンン 

ヵ.ヲ.ヲ. ParkolásszaHál┞ozás ...................................................................................................... ンヴ 

ヵ.ン. Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek .................................................................. ンヵ 

ヵ.ン.ヱ. Külső kerületi körút ....................................................................................................... ンヵ 

ヵ.ン.ヲ. Soroksári elkerülő út ..................................................................................................... ンヵ 

ヵ.ン.ン. Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út ........................................................................... ンヶ 

ヵ.ン.ヴ. G┞űjtőútfejlesztés új kapIsolatokkal ............................................................................. ンヶ 

ヵ.ン.ヵ. Kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése ......................... ンΑ 

ヵ.ヴ. Kötöttpál┞ás ふés kapIsolódó közútiぶ fejlesztési eleﾏek ........................................................ ンΑ 

ヵ.ヴ.ヱ. Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítése ............................................................................ ンΑ 

ヵ.ヴ.ヲ. ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és kapIsolódó szolgáltatásfejlesztés ............................... ンΒ 

ヵ.ヴ.ン. Külöﾐ sziﾐtű ﾐag┞vasúti átjárók ..................................................................................... ンΒ 

ヵ.ヴ.ヴ. Rézöﾐtő-TárIsás-ErzséHet utIák és Hősök terei átjárók ............................................... ンΓ 

ヵ.ヵ. Közösségi közlekedési fókuszú fejlesztési eleﾏek................................................................. ンΓ 

ヵ.ヵ.ヱ. Éjszakai közösségi közlekedés fejlesztése ..................................................................... ンΓ 

ヵ.ヵ.ヲ. Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése ....................................... ヴヰ 

ヵ.ヵ.ン. Tarifaközösség kiterjesztése szoﾏszédos aggloﾏeráIiós településekre ...................... ヴヱ 

ヵ.ヵ.ヴ. Új, kerületeﾐ Helüli közösségi közlekedési hálózati kapIsolatok adása ........................ ヴヱ 

ヵ.ヶ. G┞alogos és kerékpáros fókuszú fejlesztési eleﾏek .............................................................. ヴヲ 

ヵ.ヶ.ヱ. Kerékpáros hálózat kialakítása ...................................................................................... ヴヲ 

ヵ.ヶ.ヲ. Kerékpáros iﾐfrastruktúra építése Újtelep és a Városközpoﾐt között .......................... ヴン 

ヵ.ヶ.ン. Kerékpáros és g┞alogos ﾏűtárg┞ak ............................................................................... ヴン 

ヵ.ヶ.ヴ. Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat és zöldfol┞osó .................................. ヴヴ 

ヵ.ヶ.ヵ. G┞alogosHarát közterek kialakítása ............................................................................... ヴヴ 

ヵ.Α. Szervezési és alterﾐatív közlekedési ﾏód fókuszú fejlesztési eleﾏek .................................. ヴヵ 

ヵ.Α.ヱ. MoHilitási poﾐtok .......................................................................................................... ヴヵ 

ヵ.Α.ヲ. KözlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞ok ................................................................................. ヴヵ 

ヵ.Α.ン. Közlekedési szeﾏléletforﾏáló kaﾏpáﾐ┞ok ................................................................... ヴヶ 

ヵ.Α.ヴ. Közúti szaHál┞követési hatósági elleﾐőrzések ............................................................... ヴヶ 

ヵ.Α.ヵ. Szervezetfejlesztés ........................................................................................................ ヴヶ 

ヵ.Β. A fejlesztési eleﾏek lakossági táﾏogatottsága, Iélokhoz reﾐdelteﾐ .................................... ヴΑ 

ヶ. A fejlesztési eleﾏek kapIsolatreﾐdszeréﾐek ﾏeghatározása és fejlesztési prograﾏHa való 
rögzítése ................................................................................................................................................ ヵヱ 

ヶ.ヱ. KoráHHi közlekedésfejlesztési sorreﾐdiségi határozatok felülvizsgálata ............................... ヵヱ 

ヶ.ヲ. A javasolt fejlesztési eleﾏek kapIsolatreﾐdszeréﾐek ﾏeghatározása .................................. ヵヶ 



 ン  

ヶ.ヲ.ヱ. A Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ és a kapIsolódó fejlesztési eleﾏek 
függőségei ..................................................................................................................................... ヵΒ 

ヶ.ヲ.ヲ. A Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek függőségei ..................................... ヵΒ 

ヶ.ヲ.ン. A HÉV-korszerűsítés és a kapIsolódó fejlesztési eleﾏek függőségei ............................ ヵΓ 

ヶ.ヲ.ヴ. A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és a kapIsolódó fejlesztési eleﾏek függőségei ............ ヶヰ 

ヶ.ヲ.ヵ. TováHHi fejlesztési eleﾏek közötti függőségek ............................................................. ヶヰ 

ヶ.ン. Javasolt fejlesztési prograﾏok .............................................................................................. ヶヱ 

Α. Kieﾏelt fejlesztési eleﾏek ............................................................................................................. ヶン 

Α.ヱ. ParkolásszaHál┞ozás .............................................................................................................. ヶン 

Α.ヱ.ヱ. A parkolásszaHál┞ozás lehetőségei ............................................................................... ヶン 

Α.ヱ.ヲ. Soroksári parkolásszaHál┞ozás ...................................................................................... ヶヶ 

Α.ヱ.ン. Javasolt rövidtávú iﾐtézkedés ........................................................................................ ヶΑ 

Α.ヲ. Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ .................................................................. ヶΑ 

Α.ヲ.ヱ. A prograﾏ tartalﾏa és ﾏódszertaﾐa ............................................................................ ヶΒ 

Α.ヲ.ヲ. Fejlesztési körzetek javasolt kialakítása ........................................................................ ヶΓ 

Α.ヲ.ン. Rövid távú Heavatkozásra javasolt körzetek ................................................................. Αン 

Α.ヲ.ヴ. Közép és hosszútávú Heavatkozásra javasolt körzetek ................................................. Αン 

Α.ン. Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek .................................................................. Αン 

Α.ヴ. Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése ............................................... Αヶ 

Α.ヴ.ヱ. Rövidtávú ふazoﾐﾐaliぶ, ﾏiﾐiﾏális költségigéﾐ┞ű fejlesztési lehetőségek ........................ Βヱ 

Α.ヴ.ヲ. Középtávú, fejlesztési eleﾏektől függetleﾐ fejlesztési lehetőségek ............................. Βヴ 

Α.ヴ.ン. Más fejlesztési eleﾏektől függő fejlesztési lehetőségek ............................................... ΒΓ 

Α.ヵ. Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítése .................................................................................... Γヱ 

Mellékletek ............................................................................................................................................ Γン 

 

  



 ヴ  

ヱ. Vezetői összefoglaló 
Jeleﾐ Közlekedésfejlesztési KoﾐIepIióterv elkészítése soráﾐ áttekiﾐtettük a koráHHi ﾏegalapozó 
taﾐulﾏáﾐ┞okat, előzﾏéﾐ┞terveket. A két legfoﾐtosaHH dokuﾏeﾐtuﾏ ezek közül a Budapest, XXIII. 
Soroksár közlekedésfejlesztési koﾐIepIiója ふヲヰヰΑぶ és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
kerületi építési szaHál┞zatát ﾏegalapozó szakági taﾐulﾏáﾐ┞terv ふKÉS), ヲヰヱヵぶ. Az eg┞éH releváﾐs 
fejlesztési tervek részletes ﾏegisﾏerése érdekéHeﾐ strukturált Heszélgetéseket ふiﾐterjúkatぶ fol┞tattuﾐk 
szakﾏai szervezetekkel, ﾏel┞ek a hel┞szíﾐi Hejárásokkal kiegészülve, közvetleﾐ Heﾐ┞oﾏások szerzésére 
voltak alkalﾏasak. 

Ezek a ﾏegalapozó dokuﾏeﾐtuﾏok és adatfelvételek a tavaszi öﾐkorﾏáﾐ┞zati kérdőívezés 
eredﾏéﾐ┞eivel a legfőHH kerületi közlekedési proHléﾏák Heazoﾐosítására szolgáltak. A szaHadszöveges 
kérdőívHeﾐ ﾏegfogalﾏazott proHléﾏakör 

• valaﾏivel töHH, ﾏiﾐt eg┞ harﾏada az iﾐfrastruktúra állapotára voﾐatkozott, 

• a ﾏásodik legtöHH észrevétel a parkolást ériﾐtette, 

• továHHá a forgalﾏi terhelés ﾏértékével, a közlekedésHiztoﾐsággal ふelsősorHaﾐ a 
g┞orshajtássalぶ és a közösségi közlekedés kíﾐálati oldalával 

kapIsolatosaﾐ ﾏerültek fel proHléﾏák. A proHléﾏakörök száﾏossága ﾏellett azok súl┞osságát is 
vizsgáltuk kerületi részeg┞ségekhez köthetőeﾐ. A válaszadók szeriﾐt 

• a Törtéﾐelﾏi közpoﾐtHaﾐ az áthaladó forgaloﾏ és a ﾐeﾏ ﾏegfelelő parkolási körülﾏéﾐ┞ek 
kapIsáﾐ a legsúl┞osaHH a hel┞zet, 

• Újtelepeﾐ és OrHáﾐheg┞eﾐ pedig a seHességtúllépések okozzák a legﾐag┞oHH proHléﾏát, de 
az áthaladó forgaloﾏ is égető kérdés. 

Soroksár egészét tekiﾐtve az áthaladó forgaloﾏ okozta terhelés, a seHességtúllépések és az útHurkolat 
ﾏiﾐőségek a legproHléﾏásaHHak a lakosság ﾏegítélése szeriﾐt. A jövőHeﾐi fejlesztésekﾐek ezeﾐ 
proHléﾏák eﾐ┞hítésére kell fókuszálﾐiuk. 

A Heazoﾐosított proHléﾏák, illetve a kerület által ﾏegfogalﾏazott jövőkép alapjáﾐ – a Budapesti 
MoHilitási Terv ヲヰンヰ ふBMTぶ Iélreﾐdszere ﾏellett – a következő öt közlekedésfejlesztési Iél 
forﾏálódott ﾏeg Soroksár kerület száﾏára: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása, 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége, 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek, 

• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

A „Biztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése” a legiﾐkáHH táﾏogatott és eléreﾐdő 
közlekedésfejlesztési Iél a soroksári lakosok köréHeﾐ, a jövőHeﾐi fejlesztésekﾐek – az igéﾐ┞ek alapjáﾐ 
és a Budapesti MoHilitási Terv ヲヰンヰ ふBMTぶ Célreﾐdszer és iﾐtézkedések ふI. kötetぶ Élhető közterületek 
Iélkitűzésével összhaﾐgHaﾐ – ezt kell legiﾐkáHH táﾏogatﾐiuk és szeﾏ előtt tartaﾐiuk. LegkevésHé 
foﾐtosﾐak a „TöHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége” Iélt goﾐdolták a válaszadók, tehát 
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a közlekedési ﾏódok koﾏHiﾐálása, variálása kevéssé ﾐépszerű jeleﾐleg a kerületHeﾐ, íg┞ ezeﾐ a 
területeﾐ társadalﾏi tudatosság forﾏáló prograﾏokat érdeﾏes ﾏegvalósítaﾐi. 

Az eg┞es közlekedésfejlesztési Iélokat táﾏogatﾐi képes fejlesztési eleﾏek közül a kerület polgárai a 
Isoﾏópoﾐtfejlesztéseket ふátépítéseket vag┞ iráﾐ┞ítási ﾏód változtatásokatぶ, az útépítéseket ふpl. 
elkerülőkぶ, a ﾏeﾐetreﾐdi fejlesztéseket és a parkolásszaHál┞ozást tartják a legiﾐkáHH Iélravezető 
iﾐtézkedésekﾐek. A kerékpáros fejlesztéseket eg┞ségeseﾐ kis haszoﾐﾐal Híró ﾏegoldáskéﾐt 
azoﾐosították a válaszadók. 

Az eg┞es Iélokat ﾏegvalósítaﾐi képes fejlesztési eleﾏekHől – ﾏiﾐt azoﾐosított javaslatokHól – a 
tervezés soráﾐ összeseﾐ ンヴ-et hoztuﾐk létre; az iﾐfrastrukturális Heruházásoktól kezdve a szervezési 
iﾐtézkedésekeﾐ át a kaﾏpáﾐ┞szerű ﾏegoldásokig. A fejlesztési eleﾏek között száﾏos függőség 
jeleﾐtkezik. Az azoﾐosított fejlesztési eleﾏeket hároﾏ szeﾏpoﾐt alapjáﾐ reﾐdeztük és vizsgáltuk: 
hatáskör szeriﾐt, hálózati jelleg és Heavatkozás jellege. A vizsgálat eg┞ következtetése volt, hog┞ a 
saját hatáskörHeﾐ és területi elveﾐ ﾏegvalósítható fejlesztéseket területeg┞ségeﾐkéﾐt eg┞ projektHeﾐ 
javasolt kezelﾐi, ug┞aﾐis itt az eg┞ﾏásra hatás igeﾐ iﾐteﾐzíveﾐ jeleﾐik ﾏeg. 

Az íg┞ azoﾐosított és kezelt fejlesztési eleﾏeket projektIsoﾏagokHa soroltuk. A projektIsoﾏagok 
hároﾏ kategóriáHa esﾐek, az azoﾐosított hatáskör alapjáﾐ: 

• Öﾐálló projektIsoﾏag, aﾏel┞et az öﾐkorﾏáﾐ┞zat alapvetőeﾐ saját hatáskörHeﾐ tud kezelﾐi, 
ﾏiﾐt például a Kerületrészeﾐkéﾐti fejlesztési öﾐálló prograﾏIsoﾏag. 

• Közreﾏűködő projektIsoﾏag, aﾏel┞et részHeﾐ tud saját hatáskörHeﾐ kezelﾐi az 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat, de kezdeﾏéﾐ┞ező szerepe jeleﾐtős, ﾏiﾐt például a Közösségi 
közlekedésfejlesztési közreﾏűködő projektIsoﾏag. 

• Érdekérvéﾐ┞esítő projektIsoﾏag, aﾏel┞ esetéHeﾐ ﾏagasaHH sziﾐtű ふöﾐぶkorﾏáﾐ┞zati 
feladatHaﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat ﾏozgástere és felelőssége kiseHH, azoﾐHaﾐ a Heavatkozások 
hatással vaﾐﾐak a kerület közlekedésére, ﾏiﾐt például a Vasúti és városi vasúti öﾐálló és 
érdekérvéﾐ┞esítő ふveg┞esぶ projektIsoﾏag. 

A Heazoﾐosított fejlesztési eleﾏek közül a közlekedésfejlesztési Iélokat legiﾐkáHH táﾏogatﾐi képes 
eleﾏeket kieﾏelteﾐ is vizsgáltuk. Az aláHHi öt terület kieﾏelt jeleﾐtőségű: 

• ParkolásszaHál┞ozás. 

• Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ. 

• Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztések. 

• Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok. 

• Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítése. 

ParkolásszaHál┞ozás kérdésHeﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat korlátozott lehetőségekkel reﾐdelkezik a területéﾐ 
ﾏegjeleﾐő parkolási aﾐoﾏáliák kezeléséHeﾐ. A Hősök tere körﾐ┞ékéﾐ a korlátozott idejű ふﾏa┝. 
hároﾏórásぶ parkolási övezet kijelölését tartjuk Iélravezetőﾐek, lakossági jogosultság Hevezetésével, 
aﾏel┞ a taﾐulﾏáﾐ┞Haﾐ részletezett változatok közül a ﾏásodik és harﾏadik eg┞üttes alkalﾏazását 
jeleﾐti. Ez a ﾐeﾏkíváﾐatos hel┞eﾐ ﾏegjeleﾐő P+R fuﾐkIiót jeleﾐtőseﾐ visszaszorítaﾐá, ﾏiközHeﾐ a hel┞i 
lakosokﾐak ﾐeﾏ lehetetleﾐíti el, és ﾐeﾏ teszi körülﾏéﾐ┞essé a parkolását, továHHá az ide érkező, de 
Isak rövideﾐ időt eltöltő forgaloﾏ száﾏára is parkolási lehetőséget Hiztosít. 
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A Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ ﾏegvalósításáﾐak oka, hog┞ Soroksár sok ol┞aﾐ 
közlekedési proHléﾏával küzd, aﾏel┞ek ﾏegoldása akár eg┞eﾐkéﾐt is elképzelhető leﾐﾐe, azoﾐHaﾐ a 
szoros eg┞ﾏásra épülések és eg┞ﾏásra hatások ﾏiatt eg┞Heﾐ érdeﾏes kezelﾐi ふpl. 
parkolásszaHál┞ozás, eg┞iráﾐ┞úsítás, kerékpáros ﾐ┞oﾏvoﾐalak stH.ぶ. Ol┞aﾐ taﾐulﾏáﾐ┞tervek 
elkészítését javasoljuk, aﾏel┞ a közúti keresztﾏetszeteket és kapIsolatokat eg┞ségeseﾐ reﾐdezik 
újra. A taﾐulﾏáﾐ┞tervezés főHH lépéseiﾐek g┞akorlati ﾏegvalósítására a taﾐulﾏáﾐ┞Haﾐ javaslatot 
tettüﾐk. Taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐteﾐ ﾏiﾐél ﾐag┞oHH területet eg┞Heﾐ, koﾏple┝ ﾏódoﾐ érdeﾏes kezelﾐi; 
eﾐgedél┞ezési és kivitelezési terv, illetve kivitelezés sziﾐteﾐ azoﾐHaﾐ kiseHH eg┞ségek is kezelhetőek. A 
taﾐulﾏáﾐ┞Haﾐ Α taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐtű körzetre és ヱヱ eﾐgedél┞ezési és kiviteli terv sziﾐtű területre 
tettüﾐk javaslatot. 

Üteﾏezésüket tekiﾐtve: 

• Rövid távú Heavatkozásra javasolt körzetek: Soroksár Helső területe, OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞, Újtelep. 

• Közép és hosszútávú Heavatkozásra javasolt körzetek: Köﾐ┞ves utIa és körﾐ┞éke, 
Milleﾐiuﾏtelep, Molﾐár-sziget, Péteriﾏajor. 

A Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztések területeﾐ elsősorHaﾐ új közút fejlesztéseket vizsgáltuﾐk. 
Ezek közül a rövid távú fejlesztések közé kerültek a jeleﾐlegi is előkészítés alatt lévő közúthálózati 
eleﾏek ふpl. korﾏáﾐ┞határozattal Híró és kapIsolódó Heruházásokぶ, továHHá a TárIsás és ErzséHet utIai 
HÉV átjárók ﾏegﾐ┞itása, valaﾏiﾐt a Teﾏploﾏ utIai Isoﾏópoﾐtok. Középtávú fejlesztések közé pedig 
főkéﾐt a g┞űjtőút hálózatot ériﾐtő Heruházásokat – Síﾐpár utIa és )sellér dűlő, valaﾏiﾐt Huﾐgária köz 
és orHáﾐheg┞i hátsó feltáró út – javasoltuk. A taﾐulﾏáﾐ┞Haﾐ az eg┞es időtávokoﾐ Helüli üteﾏeket és 
eg┞ﾏásraépültségeket Heﾏutattuk, ﾏel┞et a ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat felülvizsgálatával eg┞időHeﾐ 
tettüﾐk ﾏeg. 

A Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése keretéHeﾐ ふﾏel┞ alapvetőeﾐ a ヱンヵ-ös 
jelzésű viszoﾐ┞lat fejlesztését jeleﾐtiぶ ヵ alterﾐatívára tettüﾐk javaslatot, hároﾏ időtávoﾐ: 

• Rövidtávú, ﾏiﾐiﾏális költségigéﾐ┞ű fejlesztési lehetőségek: üteﾏes, HÉV-hez Isatlakozást 
Hiztosító ﾏeﾐetreﾐd kialakítása vag┞ a le ﾐeﾏ fedett területek HekapIsolása a közösségi 
közlekedésHe, új ﾏegállóhel┞ek létesítésével. 

• Középtávú, fejlesztési eleﾏektől függetleﾐ fejlesztési lehetőségek: igéﾐ┞vezérelt közösségi 
közlekedés Hevezetése vag┞ haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok összevoﾐása. 

• Más fejlesztési eleﾏektől függő fejlesztési lehetőségek: ヱンヵ-ös autóHuszviszoﾐ┞lat 
voﾐalvezetéséﾐek és ﾏeﾐetreﾐdjéﾐek jeleﾐtőseHH újratervezése, új viszoﾐ┞lat Hevezetése. 

A Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítésével összefüggésHeﾐ pedig eg┞ érvreﾐdszert állítottuﾐk fel, ahol 
a felszíﾐi- és a kéregvezetés előﾐ┞eit és hátráﾐ┞ait hasoﾐlítottuk össze. Vizsgálatuﾐk eredﾏéﾐ┞eképpeﾐ 
ﾏegállapítható, hog┞ a kéregvezetés legﾐag┞oHH veszél┞ei a jóval hosszaHH építési időtartaﾏ és az 
ezzel eg┞ütt járó fol┞aﾏatosaﾐ változó és a kerület életét ﾏegﾐehezítő felszíﾐi forgalﾏi reﾐd, 
valaﾏiﾐt, hog┞ a ﾏél┞építés jeleﾐtette ﾐag┞oHH forrásigéﾐ┞ ﾏiatt a soroksári szakasz a projekt térHeli 
és időHeli szakaszolása soráﾐ hátra sorolódhat. A felszíﾐi vezetés esetéﾐ ug┞aﾐakkor a zajterhelés és a 
térelválasztó hatás Isökkeﾐtésére száﾏos ﾏűszaki ﾏegoldás kíﾐálkozik. ElőHHi esetéﾐ elﾏoﾐdható, 
hog┞ g┞akorlatilag a villaﾏosok zajsziﾐtjéﾐek feleltethető ﾏeg eg┞ ﾏai ﾏoderﾐ elővárosi g┞orsvasúti 
reﾐdszer, a térelválasztó hatás pedig a töHH hel┞eﾐ ﾏegﾐ┞itott közúti átjáró ﾏegfelelő kapaIitást 
Hiztosító kialakításával kiküszöHölhető. 
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Soroksár közlekedésföldrajzi és közlekedésfejlesztési szeﾏpoﾐtHól ﾏeglehetőseﾐ sok poteﾐIiállal Híró 
kerülete Budapestﾐek. A kötöttpál┞ás közösségi közlekedési- és g┞orsforgalﾏi úthálózati kapIsolatok 
a város és aggloﾏeráIiója vérkeriﾐgéséHeﾐ tartják a kerületet. Az iparterületek és logisztikai közpoﾐtok 
a fol┞aﾏatos Hővülés és fejlődés zálogai. Az iﾐfrastrukturális eleﾏekeﾐ túl a kerület Hővelkedik 
terﾏészeti értékekHeﾐ is; a RáIkevei ふSoroksáriぶ-Duﾐa, a Molﾐár-sziget a kikapIsolódﾐi, sportolﾐi 
vág┞ók száﾏára is kíﾐál lehetőségeket. 

A feﾐtiek eg┞Heﾐ azt is jeleﾐtik, hog┞ a kerület valaﾏeﾐﾐ┞i lehetséges közlekedési ﾏód száﾏára 
alkalﾏas szíﾐtér. Terﾏészeteseﾐ a sok poteﾐIiálﾐak is két oldala vaﾐ; eg┞szerre jeleﾐt lehetőségeket 
és veszél┞eket. A koráHHi közlekedésfejlesztési koﾐIepIió felülvizsgálatáﾐak Iélja, hog┞ iráﾐ┞ﾏutatást 
adjoﾐ az erősségek fokozása, a lehetőségek kiakﾐázása, illetve az esetleges g┞eﾐgeségek és veszél┞ek 
ﾏiﾐiﾏalizása érdekéHeﾐ. 
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ヲ. Lakossági proHléﾏatérkép és a hel┞szíﾐHejárások eredﾏéﾐ┞ei 
Soroksár öﾐkorﾏáﾐ┞zata saját hatáskörHeﾐ, tavasszal eg┞ szaHad szöveges választ igéﾐ┞lő lakossági 
kérdőívet készített, aﾏel┞ eg┞ kérdésHől állt: 

„Öﾐ szeriﾐt ﾏel┞ek azok a közlekedési ﾐehézségek ふpl.: parkolás, g┞orshajtás, eg┞iráﾐ┞úsítás, 
g┞alogátkelőhel┞ek hiáﾐ┞aぶ aﾏel┞eket orvosolva élhetőHH leﾐﾐe Soroksár? Kérjük, írja ﾏeg az ériﾐtett 
hel┞szíﾐt is!” 

A kérdőív kitöltése ﾐévteleﾐül törtéﾐt. ヴンヱ válasz érkezett He rá, aﾏel┞ekHeﾐ összeseﾐ közel ヶΒヰ-szor 
közöltek proHléﾏát a lakosok. Ez a két száﾏ a szöveges jelleg ﾏiatt tér el, hiszeﾐ a kitöltőﾐek 
lehetősége volt eg┞ kitöltés alkalﾏával töHH hel┞szíﾐt, töHH proHléﾏát ﾏegﾐevezﾐi. A kitöltők Βヲ daraH 
hel┞szíﾐt jelöltek ﾏeg a válaszaikHaﾐ és ﾏajdﾐeﾏ ug┞aﾐeﾐﾐ┞i, Αヶ válasz volt, aﾏel┞ koﾐkrét hel┞szíﾐt 
ﾐeﾏ tartalﾏazott, vag┞ a felvetett proHléﾏát kifejezetteﾐ a kerület egészére ﾏoﾐdta ki. 

ヲ.ヱ. A Heazoﾐosított proHléﾏakörök 

A kérdőív értékelése soráﾐ proHléﾏaköröket alkottuﾐk, aﾏiHe ﾏiﾐdeﾐ választ He tudtuﾐk sorolﾐi. Il┞eﾐ 
proHléﾏakörHől ヶ daraH képzése törtéﾐt ﾏeg. 

• Terhelés - Azaz eg┞ adott hel┞szíﾐ ふtér, út, útszakaszぶ forgalﾏi terhelése, ideértve a ﾐag┞ 
gépjárﾏű és teherforgalﾏat, valaﾏiﾐt az ezekkel járó rezgés- és zajterhelést. 

• Iﾐfrastruktúra - Azaz a közlekedési iﾐfrastruktúra ふleg┞eﾐ az közúti vag┞ g┞alogosぶ hiáﾐ┞a, vag┞ 
ﾐeﾏ ﾏegfelelő állapota, rossz kialakítása. 

• Parkolás - Azaz a kerületi parkolási ﾐehézségek, kelleﾏetleﾐségek, ﾏiﾐt a parkolási 
iﾐfrastruktúra hiáﾐ┞a, vag┞ ﾐeﾏ ﾏegfelelő állapota, a szaHál┞talaﾐ, vag┞ veszél┞es parkolás. 

• G┞orshajtás - Bizoﾐ┞os szakaszokoﾐ a ﾏegeﾐgedett seHesség túllépése. 
• Töﾏegközlekedés - Azaz a közösségi közlekedéssel kapIsolatos proHléﾏák, ideértve a hálózati 

lefedettséget, a járatsűrűséget, a járﾏűvek és ﾏegállók állapotát. 
• Eg┞éH - Neﾏ közlekedési voﾐatkozású proHléﾏák. 

A kérdőív alapvetőeﾐ paﾐaszokat várt a válaszadóktól, viszoﾐt sokaﾐ azokat Isak iﾏpliIit ﾏódoﾐ 
fogalﾏazták ﾏeg, ﾏegoldási javaslatok ﾏögött. Íg┞ ﾏegkülöﾐHöztettüﾐk javaslatokat és paﾐaszokat is, 
aﾏel┞eket a feﾐti ヶ kategóriáHa soroltuﾐk. A válaszokat továHHá közlekedési alágazat szeriﾐt ふközút, 
vasútぶ is osztál┞oztuk, a Heﾐﾐük eﾏlített hel┞szíﾐeket pedig jeg┞eztük és reﾐdszereztük. 

A ﾏegjelölt hel┞szíﾐek foﾐtos részei voltak a válaszokﾐak, ﾏert segítségükkel rálátást ﾐ┞erhettüﾐk a 
kerület proHléﾏáiﾐak elhel┞ezkedésére. A két legtöHHet eﾏlített hel┞szíﾐ a GrassalkoviIh út és a Hősök 
tere volt, ﾏiﾐd a két hel┞szíﾐ töHH ﾏiﾐt Αヰ válaszHaﾐ került eﾏlítésre, ezeﾐ eﾏlítésekHeﾐ pedig a 
GrassalkoviIh út esetéHeﾐ ﾐag┞ságreﾐdileg ヱヱヰ, a Hősök tere esetéHeﾐ Γヰ paﾐaszt fogalﾏaztak ﾏeg a 
válaszadók. Ez az eltérés sziﾐtéﾐ a szöveges jellegﾐek tudható He, hiszeﾐ eg┞ hel┞szíﾐt töHH proHléﾏa 
kapIsáﾐ is eﾏlíthetﾐek. Eﾏellett eﾏlítésre ﾏéltó a Szeﾐt László utIa és Tartsa┞ utIa kereszteződése, 
aﾏit ンヱ-szer eﾏlítettek ﾏeg, a kérdőívre adott válaszok alapjáﾐ ez Soroksár legiﾐkáHH proHléﾏás 
Isoﾏópoﾐtja.  
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ヲ.ヲ. Hel┞szíﾐeﾐkéﾐti proHléﾏák 

A kérdőívHeﾐ legtöHHször eﾏlített hel┞szíﾐekre készítettüﾐk eg┞ proHléﾏatérképet ふヱ. áHraぶ, aﾏiﾐ az 
jeleﾐik ﾏeg kördiagraﾏok forﾏájáHaﾐ, hog┞ az eg┞es hel┞szíﾐekeﾐ és útszakaszokoﾐ ﾏil┞eﾐ 
proHléﾏákat fogalﾏaztak ﾏeg a válaszadók ふa diagraﾏot a szakaszok eg┞-eg┞ jelleﾏző poﾐtjáﾐ 
hel┞eztük el a vizualizáIió IéljáHólぶ. Eﾏellett a háttérHeﾐ is elhel┞eztüﾐk eg┞ diagraﾏot, aﾏi az összes 
Heérkezett válasz ﾏegoszlását ﾏutatja, azaz a teljes kerületre értelﾏezeﾐdő. Az összekerületi 
proHléﾏák valaﾏivel töHH, ﾏiﾐt eg┞ harﾏada ふンヵ%ぶ az iﾐfrastruktúra állapotára voﾐatkozott, ﾏíg a 
ﾏásodik legtöHH észrevétel a parkolást ふヲヱ%ぶ ériﾐtette, aﾏit az ヱ. áHra háttérdiagraﾏja is szeﾏléltet. 

 
ヱ. áHra Soroksár proHléﾏatérképe a lakossági kérdőív alapjáﾐ 

ヲ.ヲ.ヱ. Törtéﾐelﾏi közpoﾐt 

GrassalkoviIh út, Hősök tere, a ﾐyugati oldal 
Miﾐt koráHHaﾐ írtuk, a GrassalkoviIh utat és a Hősök terét eﾏlítették a legtöHHször a hel┞szíﾐek közül. 
Ez várható, hiszeﾐ előHHi tekiﾐthető Soroksár főútjáﾐak, utóHHi pedig a kerület közpoﾐtjáﾐak, valaﾏiﾐt 
ﾏiﾐd a két hel┞szíﾐt ériﾐti a HÉV, aﾏi az itt keletkező proHléﾏák g┞ökeréﾐek tekiﾐthető.  

A GrassalkoviIh úttal kapIsolatos paﾐaszok töHHsége ふンΑ%ぶ az iﾐfrastruktúra proHléﾏakört ériﾐtette, 
aﾏiﾐek töHH oka is vaﾐ. A lakosok kiseHH ﾏértékHeﾐ ﾐehezﾏéﾐ┞ezték a közúti útpál┞a ﾏiﾐőségét, 
ﾐag┞oHH ﾏértékHeﾐ pedig az út kerületre g┞akorolt kettévágó hatását. A Haraszti úttól északra ez a 
HÉV-re vezethető vissza. A HÉV-et ug┞aﾐis közútoﾐ Isupáﾐ két hel┞eﾐ, a Rézöﾐtő utIáﾐál és a Hősök 
teréﾐél lehet keresztezﾐi, az útoﾐ való g┞alogos és kerékpáros átkelés pedig hasoﾐlóaﾐ ﾐehézkes, ﾏég 
a Haraszti úti Isoﾏópoﾐttól délre is, ahol ug┞aﾐ HÉV-ről ﾏár ﾐeﾏ Heszélhetüﾐk, de a GrassalkoviIh út 
főút jellege változatlaﾐ ﾏarad és a kijelölt g┞alogátkelő hel┞ek száﾏa igeﾐ Isekél┞. A g┞alogátkelők 
hiáﾐ┞a szaHál┞talaﾐ átkelésre ösztöﾐzi a lakosokat, aﾏi kifejezetteﾐ veszél┞es a szóHaﾐ forgó út ﾐag┞ 
forgalﾏa ﾏiatt. 
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Az útra jeleﾐtős ﾏeﾐﾐ┞iségű g┞orshajtás proHléﾏakört ériﾐtő paﾐasz is érkezett, főleg a Haraszti úti 
Isoﾏópoﾐttól délre. Eﾐﾐek az oka eg┞szerű, az útszakasz a ﾏai ヵヰ kﾏ/h-s ﾏegeﾐgedett seHesség 
hel┞ett koráHHaﾐ Αヰ kﾏ/h-ra volt szaHva, az iﾐfrastruktúra is arra a seHességre vaﾐ ﾏéretezve, 
valaﾏiﾐt a járﾏűvezetők is ﾏegeshet, hog┞ rutiﾐHól vezetve a koráHHi seHességhez igazodﾐak.  

A terhelés proHléﾏakör ふヲ. áHraぶ ezzel az úttal kapIsolatHaﾐ kevéssé jeleﾐik ﾏeg, Hár a teher és átﾏeﾐő 
forgalﾏat is ez az út hivatott levezetﾐi, de azok a válaszok, aﾏel┞ek erre a hel┞szíﾐre voﾐatkoztak, 
jelleﾏzőeﾐ ﾐeﾏ a ﾐag┞ forgalﾏat öﾐﾏagáHaﾐ, haﾐeﾏ az aHHól eredő torlódásokat kifogásolják. 

 
ヲ. áHra Forgalﾏi terhelés a GrassalkoviIh útoﾐ 

Az ide voﾐatkozó töﾏegközlekedéssel kapIsolatos paﾐaszok ﾐag┞ töHHségéHeﾐ a HÉV-vel foglalkozﾐak, 
aﾐﾐak állapota, seHessége, ﾏegközelíthetősége, valaﾏiﾐt kedvezőtleﾐ voﾐalvezetése és Helső 
végálloﾏása okáﾐ. 

A Hősök tere elhel┞ezkedéséHől adódóaﾐ az eﾏlített proHléﾏák ﾐag┞oHH részéHeﾐ eg┞ezést ﾏutat a 
GrassalkoviIh úttal. Aﾏi a kettőt összeköti és a kerület közpoﾐtjáHaﾐ összességéHeﾐ a legﾐag┞oHH 
proHléﾏát okozza, az a parkolás. A GrassalkoviIh út esetéHeﾐ is jeleﾐtős ﾏeﾐﾐ┞iségű paﾐasz érkezett 
erre ふンヰ%ぶ a Hősök teréﾐél pedig túlﾐ┞oﾏó töHHségHeﾐ ふヶヰ%ぶ a parkolás proHléﾏakörét eﾏlítik a 
válaszadók. A Hősök tere ふン. áHraぶ ug┞aﾐis ﾐeﾏ Isak a kerület közigazgatási közpoﾐtja, hivatali 
iﾐtézﾏéﾐ┞ekkel, iskolával, postával és g┞óg┞szertárral, haﾐeﾏ a kerület legforgalﾏasaHH HÉV 
ﾏegállójáﾐak is hel┞et ad, aﾏit töHHek közt az aggloﾏeráIióHól érkezők is előszeretettel haszﾐálﾐak, a 
kerület széléﾐ, vag┞ ﾏég az aggloﾏeráIióHaﾐ lévő P+R parkolók hiáﾐ┞áHaﾐ. A téreﾐ, a GrassalkoviIh út 
szervízútjáﾐ és a körﾐ┞ező utIákHaﾐ íg┞ az aﾏúg┞ is Isekél┞ száﾏú parkolóhel┞ reggeleﾐte haﾏar 
ﾏegtelik, az üg┞eiket ﾐapközHeﾐ iﾐtézﾐi kíváﾐó soroksári lakosok pedig ﾐeﾏ tudﾐak leparkolﾐi. 
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ン. áHra Parkolás a Hősök teréﾐél 

Itt az iﾐfrastruktúra proHléﾏakör ふヲヰ%ぶ legiﾐkáHH a g┞alogos iﾐfrastruktúráHaﾐ jeleﾐik ﾏeg, a 
válaszadók ﾐag┞oHH része a GrassalkoviIh úti átkelőre tett paﾐaszt, az ug┞aﾐis rövid ideig ad szaHad 
jelzést a g┞alogosokﾐak, akikﾐek két oldalról is fig┞elﾐi kell a kaﾐ┞arodókra. 

A körﾐ┞ező, GrassalkoviIh úttal párhuzaﾏos utIák proHléﾏái hasoﾐlóaﾐ ﾐézﾐek ki, például a Teﾏploﾏ 
utIáHaﾐ ふヴ. áHraぶ, a parkolás a HÉV ﾏiatt ﾐehézkes, sokszor szaHál┞talaﾐ, zöld területeﾐ parkolással 
lehet találkozﾐi, de ug┞aﾐúg┞ ériﾐtett a TáﾐIsiIs Mihál┞ utIa, ahol az ott található iskolához való 
eljutást ﾐehezítik ﾏeg a parkoló autók. 

 
ヴ. áHra Parkolás a Teﾏploﾏ utIáHaﾐ 

A GrassalkoviIh úttól ﾐ┞ugatra hel┞ezkedik el a Molﾐár-sziget, aﾏire voﾐatkozóaﾐ sziﾐtéﾐ érkeztek 
válaszok a kérdőívre. A fő proHléﾏák az iﾐfrastruktúra proHléﾏakörHe tartoztak ふンン%ぶ, eHHeﾐ a 
téﾏáHaﾐ a térségről egészéHeﾐ és ﾐeﾏ utIasziﾐteﾐ ﾐ┞ilatkoztak a válaszadók, eg┞részt a szigetre való 
eljutás teréﾐ, hiszeﾐ a közpoﾐttól eg┞ lépIső vezet le a sziget Hejáratához, akadál┞ﾏeﾐtes, vag┞ köﾐﾐ┞ű 
kerékpáros lejutáshoz pedig eg┞ ﾐag┞ kerülőt kell teﾐﾐi. Sziﾐtéﾐ ide tartozott a sziget közúti 
iﾐfrastruktúrájáﾐak fejlesztése ふヱ fő által észrevételezveぶ, a jeleﾐleg aszfaltozatlaﾐ utak Hurkolása ふン fő 
által jelezveぶ, valaﾏiﾐt a válaszokHaﾐ ﾏegjeleﾐik az igéﾐ┞ eg┞ új g┞alogos hídra is ふヱ fő általぶ a sziget 
északi részéﾐ, aﾏi eg┞ alterﾐatívát ﾐ┞újtaﾐa a közpoﾐtHa eljutáshoz. 
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G┞orshajtás ふヲヲ%ぶ és parkolás ふヲヲ%ぶ proHléﾏakörHeﾐ a Házhajó utIára érkezett paﾐasz, ﾏiszeriﾐt a 
sétáﾐ┞kéﾐt fuﾐkIioﾐáló utIáﾐ az autósok ﾐag┞ seHességgel közlekedﾐek és előszeretettel parkolﾐak. 

GrassalkoviIh úttól keletre 
A Helső területek GrassalkoviIh úttól keletre eső részeiről eg┞ﾏáshoz igeﾐ hasoﾐló proHléﾏákat 
közöltek a válaszadók. A parkolással kapIsolatos proHléﾏák a főúthoz képest Isökkeﾐt száﾏHaﾐ 
jeleﾐﾐek ﾏeg, de továHHra is ﾏiﾐdeﾐhol jeleﾐ vaﾐﾐak; ezek a főúttól távol sokkal kevésHé a HÉV vag┞ 
a vasút okozta proHléﾏáﾐak, ﾏiﾐt az útﾏeﾐti parkolási iﾐfrastruktúra hiáﾐ┞áﾐak tekiﾐthetőek, hiszeﾐ 
ﾐiﾐIs sok parkoló járﾏű, de ezekﾐek a járﾏűvekﾐek a ﾐag┞oHH része az útoﾐ, vag┞ zöld területeﾐ 
parkol. 

A TárIsás utIáHaﾐ, ErzséHet utIáHaﾐ, Teﾏploﾏ utIáHaﾐ és a VeIsés útoﾐ az iﾐfrastruktúra ふヴヲ%ぶ és a 
terhelés ふヱヵ%ぶ proHléﾏaköröket ériﾐtették a legtöHHször a lakosok.  

ElőHHit a TárIsás utIa esetéHeﾐ a sziﾐtHeﾐi vasúti átjáró körﾐ┞éki g┞alogos átkelők hiáﾐ┞a kapIsáﾐ, az 
ErzséHet utIa esetéHeﾐ a kereszteződések ﾐeﾏ ﾏegfelelő kialakítása és Hiztoﾐsága kapIsáﾐ eﾏlítették. 
A Teﾏploﾏ utIa esetéHeﾐ a lakosok az útHurkolat ﾏiﾐőségét kifogásolták és a kereszteződések 
Heláthatóságát g┞alogos oldalról. A VeIsés út pedig az út teljes hosszáHaﾐ a g┞alogátkelő hel┞ek hiáﾐ┞a 
kapIsáﾐ proHléﾏás, itt külöﾐöseﾐ kieﾏelve a VeIsés út és a Szitás utIa keresztezését, aﾏi a válaszok 
alapjáﾐ sziﾐtéﾐ Soroksár eg┞ proHléﾏás Isoﾏópoﾐtja. 

UtóHHi proHléﾏakört pedig eg┞ségeseﾐ a torlódások és a ﾐag┞ átﾏeﾐő forgaloﾏ ﾏiatt eﾏlítették 
ﾏiﾐdeﾐ felsorolt hel┞eﾐ, aﾏiﾐek az az oka, hog┞ Isak a TárIsás utIa és a VeIsés út Hiztosít átkelést a 
vasútoﾐ. EHHől fakadóaﾐ az átﾏeﾐő forgaloﾏ ﾏiﾐd ezekeﾐ, ﾏiﾐd a körﾐ┞ező utIákoﾐ ﾏegjeleﾐik, a 
torlódások pedig a voﾐatok elhaladása esetéﾐ kifejezetteﾐ ﾐag┞ra tudﾐak duzzadﾐi; a TárIsás utIáﾐál 
az oda érkező ﾐég┞ iráﾐ┞ ﾏiﾐdeg┞ikéﾐ ヱヵ-ヲヰ szeﾏél┞gépjárﾏű várakozása általáﾐos. 

Érdekes a térség dualitása, ug┞aﾐis a ﾐag┞oHH forgalﾏi terhelés ﾏellett jeleﾐtős ﾏeﾐﾐ┞iségű paﾐasz a 
g┞orshajtás proHléﾏakörét is ériﾐtette ふヱヶ%ぶ. Ez legiﾐkáHH a Teﾏploﾏ utIáﾐ, VeIsés útoﾐ és a Köﾐ┞ves 
utIáﾐ jeleﾐt ﾏeg, de kiseHH száﾏHaﾐ a Szitás utIa és a Középteﾏető utIa is ériﾐtett. 

Töﾏegközlekedés teréﾐ elﾏoﾐdható, hog┞ az ezt kifogásoló válaszadók a Törtéﾐelﾏi közpoﾐtHól 
g┞orsaHH eljutást szeretﾐéﾐek Budapest Helső kerületei felé, valaﾏiﾐt, hog┞ kerületeﾐ Helüli igéﾐ┞ a 
közpoﾐt és Újtelep között a közösségi közlekedés fejlesztése, aﾏi érthető, hiszeﾐ erre közvetleﾐül Isak 
fél óráﾐkéﾐt vaﾐ lehetőség a ヱンヵ-ös Husszal, vag┞ átszállással PesterzséHeteﾐ keresztül, aﾏi eg┞ ﾐag┞ 
kerülő. A kerületeﾐ Helüli közösségi közlekedésre való igéﾐ┞ jeleﾐtős, aﾏi a Hősök tere Teﾏploﾏ utIai 
ﾏegállójáHaﾐ készült képeﾐ is látszik ふヵ. áHraぶ. 
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ヵ. áHra Jeleﾐtős felszállószáﾏ a Teﾏploﾏ utIáHaﾐ 

ヲ.ヲ.ヲ. A kerület déli része 

A GrassalkoviIh út és a Haraszti út találkozásától délre eső területre voﾐatkozó válaszok közel azoﾐos 
proHléﾏákat ériﾐtettek. Az eﾏlített két út által határolt területeﾐ, aHHól kieﾏelteﾐ a Huﾐ┞adi és Tájkép 
utIákHaﾐ a forgalﾏi terhelés proHléﾏaköre az, aﾏit a legtöHH válaszHaﾐ eﾏlítettek ふヲヶ%ぶ. A két főutat 
ug┞aﾐis a Huﾐ┞adi utIa eg┞eﾐeseﾐ összeköti, a Tájkép utIa pedig a Huﾐ┞adi utIa és a Haraszti út között 
hel┞ezkedik el. Ezeket az utIákat torlódások esetéﾐ a szeﾏél┞gépjárﾏűvek, de a teherforgalﾏi 
korlátozások elleﾐére a tehergépjárﾏűvek is ﾐeﾏ Isak ﾏeﾐekülőútkéﾐt haszﾐálják, haﾐeﾏ utóHHi 
járﾏűkategória száﾏára az eg┞etleﾐ ﾏegközelítési lehetőségkéﾐt a Haraszti úti iparterületek 
eléréséhez. A szituáIiót a ヶ. áHra ﾏutatja. 

 

ヶ. áHra Teherforgaloﾏ a Huﾐyadi utIáHaﾐ 

A Szeﾐt Istváﾐ utIai HÉV ﾏegálló közelsége ﾏiatt a Tájkép és Riaﾐás utIákHaﾐ a parkolási hel┞zetre is 
töHH paﾐasz érkezett ふンヰ%ぶ, itt a kerület töHHi részéhez hasoﾐlóaﾐ az útﾏeﾐti parkolási iﾐfrastruktúra 
ﾐiﾐIs kiépítve, az autók az út széléﾐ parkolva vag┞ a járdák g┞alogos forgalﾏát, vag┞ a közút forgalﾏát 
akadál┞ozzák, ez előHHi a Riaﾐás utIáHaﾐ égetőHH proHléﾏa, ott ug┞aﾐis eg┞ HölIsőde is található. 
Miﾐd az iﾏéﾐt eﾏlített hároﾏ utIáHaﾐ, ﾏiﾐd a Haraszti útoﾐ és Milleﾐiuﾏtelepeﾐ a válaszok jeleﾐtős 
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része az iﾐfrastruktúra proHléﾏakörHe tartozott ふヴヰ%ぶ. A Haraszti útoﾐ a koráHHaﾐ tárg┞alt 
GrassalkoviIh úthoz hasoﾐló paﾐaszok érkeztek, ﾏiszeriﾐt az útoﾐ való átkelés ﾐehéz és veszél┞es, a 
kijelölt g┞alogátkelőhel┞ek száﾏáHól fakadóaﾐ. Eﾏellett a HÉV átjárhatóságára is iráﾐ┞ultak paﾐaszok, 
köztük a Huﾐ┞adi utIai átjáróra is ふΑ. áHraぶ, ahova töHH ol┞aﾐ paﾐasz érkezett, aﾏel┞ kifogásolja a 
közúti láﾏpa fázisváltásait. Ez praktikusaﾐ azt jeleﾐti, hog┞ a HÉV elhaladása esetéﾐ alkalﾏazott 
prograﾏ által kötelezőeﾐ visszatartott keresztiráﾐ┞ú forgaloﾏ a HÉV utáﾐ is visszatartásra kerül, aﾏi 
az ériﾐtett utIákHaﾐ ﾐag┞oHH torlódást is eredﾏéﾐ┞ezhet. 

 
Α. áHra HÉV feltartóztató hatása a Haraszti útoﾐ 

Milleﾐiuﾏtelepﾐél az iﾐfrastruktúra proHléﾏakör a HÉV-vel kapIsolatos proHléﾏák ﾏellett töHH 
ﾏódoﾐ is ﾏegjeleﾐt. Eg┞részt a rossz ﾏiﾐőségű utak javításáﾐak igéﾐ┞e jeleﾐt ﾏeg, valaﾏiﾐt a 
városhatárra tervezett Mヰ-s Hekötő út is foglalkoztatta a válaszadókat, ez utóHHiról a ﾏilleﾐiuﾏtelepi 
lakosok alapvetőeﾐ ﾐegatív véleﾏéﾐﾐ┞el ﾐ┞ilatkoztak. 

A térséggel kapIsolatos töﾏegközlekedést is ériﾐtő paﾐaszok sziﾐte kizárólag két proHléﾏával 
foglalkoztak, vag┞ a város Helső kerületeiHe való eljutást kifogásolták, vag┞ a Szeﾐt Istváﾐ utIai HÉV 
ﾏegálló áthel┞ezéséről ﾏoﾐdtak véleﾏéﾐ┞t. ElőHHi a Törtéﾐelﾏi közpoﾐtHaﾐ tapasztaltakhoz hasoﾐló, 
utóHHi pedig igeﾐ veg┞es fogadtatású, de ez várható, hiszeﾐ ﾏiﾐdeﾐképp vaﾐ, aki ﾐ┞er és vaﾐ, aki veszít 
eg┞ il┞eﾐ áthel┞ezés következtéHeﾐ. Il┞eﾐ közösségi közlekedési paﾐaszok az eddig eﾏlített hel┞szíﾐek 
ﾏellett Apostolheg┞ térségével, valaﾏiﾐt OrHáﾐheg┞ déli részével kapIsolatHaﾐ is érkeztek. 

ヲ.ヲ.ン. Soroksár Újtelep 

Az Újteleppel kapIsolatos paﾐaszok jól elkülöﾐülﾐek a főutIák és ﾏellékutIák esetéHeﾐ. ElőHHiﾐél az 
iﾐfrastruktúra proHléﾏakör teszi ki a döﾐtő töHHségét a Heérkezett válaszokﾐak ふヵΒ%ぶ. A kerületrész 
főutIái a SzeﾐtlőriﾐIi út, aﾏi kelet felé Hiztosít összeköttetést a szoﾏszédos kerületekkel, illetve a 
Köves út és a Szeﾐt László utIa, aﾏel┞ek a szoﾏszédos PesterzséHettel kötik össze Újtelepet. Ezekeﾐ 
az utakoﾐ, a Szeﾐt László utIáHaﾐ eg┞ eg┞edi kivételtől eltekiﾐtve, ﾏiﾐd a g┞alogos átkelő hel┞ek hiáﾐ┞a 
a legégetőHH proHléﾏa. Az Újtelepi Huszﾏegállók jeleﾐtős része ﾐiﾐIs ﾏegfelelőeﾐ ellátva kijelölt 
g┞alogátkelőkkel ふΒ. áHraぶ, viszoﾐt aﾏíg ez a kis forgalﾏú utIákoﾐ ﾐeﾏ ﾐag┞ proHléﾏa, addig ezekeﾐ a 
forgalﾏasaHH utIákoﾐ ﾏár ﾐag┞ kelleﾏetleﾐséget tud okozﾐi és igeﾐ Halesetveszél┞es. 
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Β. áHra Kijelölt gyalogátkelőhely ﾐélküli Huszﾏegálló 

A Köves út és a SzeﾐtlőriﾐIi út esetéHeﾐ a válaszadók g┞akraﾐ ériﾐtették a terhelés proHléﾏakört is 
ふヱヶ%ぶ, eﾐﾐek oka az utakoﾐ elhaladó ﾐag┞oHH teherforgaloﾏ. Ezt a proHléﾏát általáHaﾐ az előzővel 
párHaﾐ fogalﾏazták ﾏeg a lakosok, a g┞alogosok Hiztoﾐságát kifogásolva. Miﾐd a hároﾏ eﾏlített 
utIával kapIsolatosaﾐ ﾏegjeleﾐt a g┞orshajtás proHléﾏaköre is ふヱヶ%ぶ.  

A főutak és a ﾏellékutak jelleﾏző proHléﾏáitól is eltér a Szeﾐt László utIa és Tartsa┞ utIa. Eﾐﾐek a két 
útﾐak a kereszteződése ふΓ. áHraぶ ug┞aﾐis a válaszadók által legtöHHször eﾏlített hel┞szíﾐ. A fő 
proHléﾏák az iﾐfrastruktúra ふkereszteződésre voﾐatkozóaﾐ: Βヱ%ぶ és a g┞orshajtás ふkereszteződésre 
voﾐatkozóaﾐ: Β%ぶ proHléﾏakörökHe tartoztak, ezek pedig a kereszteződés kialakítása és a 
g┞alogátkelőhel┞ek hiáﾐ┞ára, valaﾏiﾐt a Szeﾐt László utIáﾐ ﾐag┞ seHességgel közlekedőkre 
voﾐatkoztak. A válaszadók a kereszteződést veszél┞esﾐek ítélték, ﾏiﾐd a g┞alogosok, ﾏiﾐd a 
szeﾏél┞autók oldaláról. G┞alogos oldalról kifogásolták, hog┞ a kereszteződés ﾐég┞ ágáHól Isak eg┞eﾐ 
vaﾐ kijelölt g┞alogátkelő, íg┞ sokszor szaHál┞talaﾐul kell átkelﾐi, valaﾏiﾐt, hog┞ a közeli 
HuszﾏegállókHól seﾏ lehet szaHál┞osaﾐ átﾏeﾐﾐi a ﾏásik oldalra. Közúti oldalról a kereszteződés 
Heláthatóságát kifogásolták, valaﾏiﾐt, hog┞ a Tartsa┞ utIáﾐ eg┞eﾐeseﾐ keresztül haladﾐi kíváﾐó 
Huszﾐak is ﾐehéz dolga vaﾐ. A Szeﾐt László utIáﾐ a kereszteződés előtt ﾏiﾐd a két iráﾐ┞Haﾐ 
fig┞eleﾏfelhívó útHurkolati festések vaﾐﾐak, aﾏiket a sofőrök ﾐag┞része fig┞elﾏeﾐ kívül hag┞, 
változatlaﾐ, a kíváﾐtﾐál ﾏagasaHH seHességgel haladt át a kereszteződéseﾐ. A Tartsa┞ utIát ériﾐtő 
paﾐaszok közel ヱヰヰ%-a erre a kereszteződésre voﾐatkozott. 
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Γ. áHra Szeﾐt László utIa és Tartsay utIa kereszteződése 

Újtelep ﾏellékutIáival, ﾐév szeriﾐt a Béke utIa ふヱヰ. áHraぶ, Mesg┞e és Maros utIákkal, valaﾏiﾐt a 
Diﾐﾐ┞eheg┞i és Újtelep úttal kapIsolatosaﾐ a paﾐaszok ﾐag┞része a parkolás és iﾐfrastruktúra 
proHléﾏakörökkel foglalkozott. Itt ug┞aﾐis a parkolási iﾐfrastruktúra ﾏég aﾐﾐ┞ira siﾐIs kiépítve, ﾏiﾐt 
a közpoﾐtHaﾐ, aﾏiHől fakadóaﾐ a lakók az utIáﾐ, vag┞ a házak előtti zöld területekeﾐ parkolﾐak. A 
paﾐaszok ﾐag┞oHH része eﾐﾐek kelleﾏetleﾐsége ﾏiatt eﾏlítette a proHléﾏát, kiseHH része a közúti 
Hiztoﾐság ﾏiatt, ﾏiszeriﾐt úg┞ is parkolhatﾐak autók, hog┞ roﾐtják a kereszteződések Heláthatóságát. 
Az iﾐfrastruktúra proHléﾏakör pedig a főutakhoz hasoﾐlóaﾐ a kijelölt g┞alogátkelőhel┞ek hiáﾐ┞áHaﾐ 
jeleﾐtkezett. 

 
ヱヰ. áHra Béke utIai parkolás 

Újtelep alapvetőeﾐ jól el vaﾐ látva közösségi közlekedéssel, a töﾏegközlekedés proHléﾏakört ériﾐtő 
paﾐaszok legiﾐkáHH a kerület közpoﾐtjával való összeköttetéssel foglalkoztak; aHHaﾐ szeretﾐéﾐek 
fejlődést látﾐi, valaﾏiﾐt töHH ol┞aﾐ válasz is érkezett a kérdőívre, aﾏel┞Heﾐ a Soroksári SportIsarﾐok 
töﾏegközlekedéssel való ﾏegközelítéséﾐek javítását javasolják a válaszadók.  



 ヱΑ  

ヲ.ン. A proHléﾏák súl┞ossága 

A tavaszi, öﾐkorﾏáﾐ┞zati, szaHadszöveges kérdőívezés eredﾏéﾐ┞eire táﾏaszkodva ősszel a 
kérdőívezés ﾏegisﾏétlésre került, alapvetőeﾐ kvaﾐtitatív ﾏeﾐﾐ┞iségek ﾏeghatározása érdekéHeﾐ. A 
főHH proHléﾏák tavaszi Heazoﾐosítását követőeﾐ eHHeﾐ a kérdőívHeﾐ – a ﾏásik két továHHi pillér 
ﾏellett, ﾏel┞ek ヴ.ヶ és ヵ.Β fejezetekHeﾐ olvashatóak – ezekﾐek a proHléﾏákﾐak a súl┞osságáról lehetett 
ﾐ┞ilatkozﾐi. A kérdőív első része ezt a Iélt szolgálta, ﾏéghozzá kerületrészeﾐkéﾐti HoﾐtásHaﾐ, íg┞ akár 
eg┞ vag┞ töHH városrészről is elﾏoﾐdhatták véleﾏéﾐ┞üket a lakosok. 

A kérdőívet ヲヰヱ-eﾐ töltötték ki. A kérdőív deﾏográfiai jellegű adatait felhaszﾐálva ﾏegvizsgáltuk, hog┞ 
a válaszok ﾏutatﾐak-e szigﾐifikáﾐs eltérést lakókörzeteﾐkéﾐt, illetve a preferált ふés legtöHHet haszﾐáltぶ 
közlekedési ﾏódtól függőeﾐ. Az eredﾏéﾐ┞ek azt ﾏutatták, hog┞ lakóhel┞től és eszköztől függetleﾐül a 
válaszadók jelleﾏzőeﾐ ug┞aﾐúg┞ értékelték eg┞-eg┞ adott városrész proHléﾏáit. Az aláHHi táHlázat 
ﾏutatja továHHá, hog┞ városrészeﾐkéﾐt – összhaﾐgHaﾐ aﾐﾐak lakosságszáﾏával és hálózati 
szerepkörével – ﾏeﾐﾐ┞ieﾐ értékelték aﾐﾐak proHléﾏáit. 

Városrész Értékelések száﾏa [dH] 
TÖRTÉNELMI KÖ)PONT ΑΓ 
ÚJTELEP ンヵ 
VARGA TELEP ヱヲ 
HETSCH TELEP ン 
MOLNÁR-S)IGET Β 
APOSTOLHEGY ヴ 
ORBÁNHEGY ンΑ 
MILLENIUMTELEP ヱン 
PÉTERIMAJOR ヵ 
BEVÁSÁRLÓKÖ)PONT ヵ 

ヱ. táHlázat Az őszi kérdőív adott kerületrészre érkezett észrevételeiﾐek száﾏa 

A kerületrészeﾐkéﾐti proHléﾏák súl┞osságát eg┞ ヱ-ヴ-ig tartó skáláﾐ lehetett értékelﾐi; az eg┞es 
jeleﾐtette, hog┞ az adott proHléﾏakör ﾐeﾏ jeleﾐt proHléﾏát ふﾐeﾏ g┞akori, illetve ﾐeﾏ jelleﾏző, 
esetleg teljeseﾐ elégedett; kérdéstípustól függőeﾐぶ, a ﾐég┞es pedig, hog┞ ﾐag┞ proHléﾏát jeleﾐt 
ふﾐag┞oﾐ g┞akori, jelleﾏző, esetleg ﾐeﾏ elégedettぶ. A középértékkel ﾐeﾏ reﾐdelkező skála 
alkalﾏazásáﾐak Iélja, hog┞ a válaszadóﾐak valaﾏel┞ik iráﾐ┞Ha állást kelljeﾐ foglalﾐia, ﾐe ﾏaradhassoﾐ 
seﾏleges. A proHléﾏaköröﾐkéﾐti ﾏa┝iﾏuﾏ poﾐtszáﾏ tehát a ヴ, ﾏíg aggregálva ふvalaﾏeﾐﾐ┞i 
proHléﾏakört összesítveぶ ンヲ poﾐt tartozik a legrosszaHH esethez, ﾏivel összeseﾐ Β proHléﾏakör került 
Heazoﾐosításra. A ヱヱ. áHra alapjáﾐ látható, hog┞ ﾏel┞ városrész a legproHléﾏásaHH ふlegﾏagasaHH 
oszlopぶ, ﾏel┞ﾐek kapIsáﾐ ug┞aﾐakkor tekiﾐtettel kell leﾐﾐi a válaszok száﾏosságára is, hiszeﾐ alaIsoﾐ┞ 
ﾏiﾐtaﾐag┞ság esetéﾐ eg┞-eg┞ kiugró érték torzíthatja az eredﾏéﾐ┞eket. 

A ヱヱ. áHra alapjáﾐ a településrészek össze is hasoﾐlíthatóak eg┞ adott proHléﾏakör ﾏeﾐtéﾐ. A 
legtöHHet értékelt kerületrészek - Törtéﾐelﾏi közpoﾐt, Újtelep és OrHáﾐheg┞ – kapIsáﾐ 
ﾏegállapítható, hog┞ ﾏiﾐdeﾐhol ﾏás a legégetőHH proHléﾏa. A Törtéﾐelﾏi közpoﾐtHaﾐ az áthaladó 
forgaloﾏ ふン,ヶヵ poﾐtぶ és a ﾐeﾏ ﾏegfelelő parkolási hel┞zetkép ふン,ヲΑぶ kapIsáﾐ a legsúl┞osaHH a hel┞zet, 
ﾏíg a g┞alogos iﾐfrastruktúra ﾏegítélése a legkedvezőHH ふヲ,ヵぶ. Újtelepeﾐ a seHességtúllépések okozzák 
a legﾐag┞oHH proHléﾏát ふン,ヵヱぶ, de az áthaladó forgaloﾏ és terhelés seﾏ ideális ふン,ンヲぶ. A legjoHH 
ﾏegítéléssel a közösségi közlekedés szíﾐvoﾐala Hír ふヲ,ヴヶぶ. OrHáﾐheg┞eﾐ az áthaladó forgaloﾏ ふン,ヵヴぶ és 
a seHességtúllépések ふン,ンぶ a legégetőHH kérdés, ﾏíg a parkolás kelti a legkeveseHH elleﾐérzést ふヲ,ヴΓぶ. 

A ヱヲ. áHra alapjáﾐ ﾏegállapítható továHHá, hog┞ Soroksár egészét tekiﾐtve az áthaladó forgaloﾏ 
okozta terhelés ふンヴ poﾐt a ヴヰ-Hőlぶ, a seHességtúllépések ふンン,Γンぶ és az útHurkolat ﾏiﾐőségek ふンヲ,ヱヵぶ a 
legproHléﾏásaHHak a lakosság ﾏegítélése szeriﾐt.



ヱΒ  

 
ヱヱ. áHra A városrészek összehasoﾐlítása a proHléﾏáik súlyossága szeriﾐt 

 
ヱヲ. áHra Az egyes proHléﾏakörök súlyosságáﾐak összehasoﾐlítása 



ヱΓ  

ン. Stakeholder ﾏél┞iﾐterjúk 
A kerületi fejlesztési hel┞zetkép feltárása érdekéHeﾐ strukturált szakﾏai Heszélgetéseket ふiﾐterjúkatぶ 
fol┞tattuﾐk le. A szakﾏai Heszélgetések soráﾐ előre isﾏertetett téﾏaköröket és kérdéseket 
ériﾐtettüﾐk, az esetlegeseﾐ felﾏerülő eg┞éH téﾏák ﾏegvitatása ﾏellett. 

Feltártuﾐk valaﾏeﾐﾐ┞i, az ériﾐtett felek goﾐdozásáHaﾐ vag┞ látóköréHeﾐ lévő Soroksár ériﾐtettségű 
közlekedési- és területfejlesztési projektet, valaﾏiﾐt ﾏegisﾏerkedtüﾐk a kerület jeleﾐlegi közlekedési 
hel┞zetével, szakértői szeﾏüvegeﾐ keresztül. 

A fejezetHeﾐ a ヲヰヲヱ ﾐ┞ári, illetve őszi állapotokra voﾐatkozó, reﾐdelkezésre HoIsátott iﾐforﾏáIiókat 
közöljük.  

ン.ヱ. Budapest Fejlesztési Közpoﾐt Noﾐprofit )rt. Feﾐﾐtartható városi 
ﾏoHilitásfejlesztési projektigazgatóság 

A BFK Feﾐﾐtartható városi ﾏoHilitásfejlesztési projektigazgatóság goﾐdozásáHa tartozó Dél-pesti 
zöldfol┞ósó és kerékpárút projektötlet részletei Soroksár voﾐatkozásáHaﾐ a következők. 

Előkészítettség, fiﾐaﾐszírozás: 

• A projektre alapvetőeﾐ ﾐeﾏ közlekedésfejlesztési projektkéﾐt, haﾐeﾏ zöld Heruházáskéﾐt 
tekiﾐt a BFK. 

• A projekt jeleﾐleg projektötlet stádiuﾏHaﾐ vaﾐ, forrás ﾐiﾐIs társítva hozzá 
ふkorﾏáﾐ┞határozatHaﾐ ﾐeﾏ szerepelぶ. 

• Korﾏáﾐ┞zati száﾐdék esetéﾐ tervpál┞ázat kiírása ふa zöldfol┞osóról és aﾐﾐak fuﾐkIioﾐalitásáról, 
valaﾏiﾐt az RSD hídrólぶ, ﾏajd pedig taﾐulﾏáﾐ┞terv ふpl. ﾐ┞oﾏvoﾐalváltozatokra, a HÉV- és 
g┞orsforgalﾏi utak keresztezéséreぶ, körﾐ┞ezetvédelﾏi hatásvizsgálat ふaz érzékeﾐ┞ Duﾐa ﾏeﾐti 
területek, illetve a Nag┞-Burﾏa vasút szeﾐﾐ┞ezett területei okáﾐぶ, továHHá eﾐgedél┞ezési és 
kiviteli tervek készíttetése valószíﾐűsíthető. 

• Sziﾐtéﾐ korﾏáﾐ┞zati száﾐdék esetéﾐ az előkészítés ヲヰヲン-ig ﾏegtörtéﾐhet, a kivitelezés 
ふközHeszerzésselぶ kH. ヲ év időtartaﾏra valószíﾐűsíthető. 

Előzﾏéﾐ┞: 

• A koráHHi, Csepel, PestszeﾐtlőriﾐI és Soroksár által vitt és részHeﾐ hasoﾐló tartalﾏú VEKOP 
projekt ﾐeﾏ valósult ﾏeg. 

• A Hudapesti ITS-He ふﾏiﾐt zöld g┞űrűs fejlesztésぶ Heleillik a projektötlet. 
• A Nag┞-Burﾏa vasút voﾐala az OTrT-Hől kikerült, ﾏiﾐt vasút ふtörvéﾐ┞ vaﾐ róla, térképi 

átvezetése haﾏarosaﾐ ﾏegvalósulぶ, aﾏi ﾐag┞ leﾐdületet adott a projektötletﾐek. 
• Soroksárﾐak ﾐiﾐIs kiterjedt zöldfelülete, Isak a Duﾐa ﾏellett lakókﾐak, íg┞ kerületi 

külöﾐHségeket is hivatott Isökkeﾐteﾐi a projektötlet. 
• A projektötlet Iélja duﾐai kapIsolat Hiztosítása PestszeﾐtlőriﾐI száﾏára is, akár a reptéri úti 

kerékpáros fejlesztéssel való összhaﾐg ﾏegtereﾏtéséﾐ keresztül. 
  



 ヲヰ  

ン.ヲ. Budapest Közút )rt. 

A Budapest Közút által kezelt közúthálózati proHléﾏák, jeleﾐleg futó és tervezés alatt álló projektek 
ﾏűszaki tartalﾏa Soroksár voﾐatkozásáHaﾐ a következő. 

Soroksárt ériﾐtőeﾐ jeleﾐleg a következő ﾐag┞projektek zajlaﾐak: 

• Hヶ-HΑ HÉV-voﾐalak felújítása: jeleﾐleg ﾏuﾐkaközi eg┞eztetések zajlaﾐak, aﾏel┞ekeﾐ eddig a 
közúthálózatra voﾐatkozóaﾐ érdeﾏi iﾐforﾏáIió ﾐeﾏ haﾐgzott el. 

• ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása: a közúthálózattal kapIsolatHaﾐ az ideigleﾐes 
forgaloﾏteIhﾐikához ﾏagassági eﾐgedél┞ ﾏegkérése törtéﾐt, illetve a Hiztosítási ﾏódról 
született határozat. 

• VeIsés úti külöﾐsziﾐtű Isoﾏópoﾐtok: kerületi HeruházásHaﾐ lettek előkészítve az 
eﾐgedél┞ezési tervek. A külöﾐsziﾐtű Isoﾏópoﾐtok ﾏellett a Budapest Közút tudoﾏása szeriﾐt 
iráﾐ┞hel┞es kerékpárút létesítését tartalﾏazzák a tervek, öﾐkorﾏáﾐ┞zati iﾐforﾏáIiók szeriﾐt 
eg┞oldali kétiráﾐ┞ú a ﾐ┞oﾏvoﾐal. 

FőHH, közúti proHléﾏák, fejlesztési iráﾐ┞ok Soroksároﾐ: 

• G┞alogátkelőhel┞ek hiáﾐ┞a a Huszﾏegállóhel┞ek körﾐ┞ékéﾐ kardiﾐális proHléﾏa. Létesítési 
fol┞aﾏat hosszadalﾏas ふakár töHH évぶ és drága ふkH. ヵ-ヱヰ ﾏillió HUF/g┞alogátkelőhel┞ぶ. 

• Átﾏeﾐő teherforgaloﾏ proHléﾏája: 
o Mヵ autópál┞a felől a forgaloﾏteIhﾐika ﾏegfelelő a Hehajtási tiltásra, a járﾏűvezetők 

tudatosaﾐ sérteﾐek szaHál┞t a kedvezőHH eljutási lehetőség ﾏiatt; 
o GOH-Isoﾏópoﾐtﾐál a GrassalkoviIh utat a Haraszti úttal összekötő, ﾐag┞ kapaIitású 

hálózati eleﾏ hiáﾐ┞zik, eﾏiatt az alterﾐatív ﾏellékutak ふteherぶforgalﾏa jeleﾐtős. 
• Parkolási proHléﾏa: 

o ヱヵ-ヲヰ éve aktuális; 
o P+R parkolók létesítése ﾏegoldást jeleﾐthetﾐe a vasútfejlesztési projektekHeﾐ ふヱヵヰ-es 

voﾐal, Hヶ-HΑ voﾐalak felújításaぶ; 
o Tervek szeriﾐt a Milleﾐiuﾏtelep határáHaﾐ ヱヰヰ-ヲヰヰ férőhel┞es P+R parkoló létesül, 

aﾏel┞ﾐek poﾐtosaHH ﾏűszaki tartalﾏáról jeleﾐleg ﾐeﾏ áll reﾐdelkezésre iﾐforﾏáIió; 
o Alterﾐatív ﾏegoldás lehet a díjfizetési kötelezettség Hevezetése, aﾏel┞ azoﾐHaﾐ 

gazdaságosaﾐ várhatóaﾐ ﾐeﾏ üzeﾏeltethető. 
• KözlekedésHiztoﾐság ﾐövelése: 

o Szeﾐt László út – Tartsa┞ út elsőHHségi viszoﾐ┞áﾐak újragoﾐdolása ﾏiﾐd a ヴ iráﾐ┞Hól 
„Állj! ElsőHHségadás kötelező” jelzőtáHlák kihel┞ezésével. A projekt előkészítés alatt 
áll, a ヲヰ/ヱΓΒヴ. KM reﾐdelet alól a felﾏeﾐtést ﾏegkapta a Társaság; 

o A Teﾏpo ンヰ-as övezetek kialakítása ﾏegtörtéﾐt forgaloﾏteIhﾐikai szeﾏpoﾐtHól. A 
szaHál┞ok Hetartását elősegítő küszöHök ふfekvőreﾐdőrőkぶ kihel┞ezése a kerüli 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat feladata. 

• Kerékpáros közlekedés: 
o BUBI hatásterületéﾐek kiterjesztése jeleﾐleg ﾐeﾏ aktuális; 
o Hel┞i, kerületeﾐ Helüli közösségi kerékpáros reﾐdszer kialakítása táﾏogataﾐdó. 
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ン.ン. Neﾏzeti Iﾐfrastruktúra Fejlesztő )rt. 

A NIF )rt. Soroksár ériﾐtettségű fejlesztéseiﾐek részletei a következők. 

Közvetleﾐ területi ériﾐtettséggel eg┞etleﾐ NIF )rt. fejlesztés seﾏ fut. 

Közvetett hatással az aláHHi, részHeﾐ NIF )rt. által vitt projektek lehetﾐek Soroksár közlekedésére 
hatással: 

• Új Duﾐa-híd: a Galvaﾐi utIa–Illatos út voﾐaláHaﾐ ﾏegépíteﾐdő új, kötöttpál┞ás közlekedéssel 
eg┞ütt, ヲ×ン forgalﾏi sáv szélességű Duﾐa-híd, valaﾏiﾐt a Fehérvári út és az Üllői út–Határ úti 
Isoﾏópoﾐt közötti kapIsolódó közlekedési iﾐfrastruktúra.  

• -Mヰ Halesetveszél┞es Isoﾏópoﾐtok ﾏegszüﾐtetése: az ériﾐtett projekt eg┞előre Isak az új 
szigetszeﾐtﾏiklósi Isoﾏópoﾐt Hefejezését tartalﾏazza. 

• Deák FereﾐI ふHárosiぶ Duﾐa-híd: a Mヰ autóútoﾐ déli szektoráHaﾐ zajló ideigleﾐes korlátozások 
haﾏarosaﾐ ﾏegszűﾐﾐek, és a teljes keresztﾏetszeteﾐ zajlik ﾏajd az autóforgaloﾏ. 

• ヵヱ, sz. főút Taksoﾐ┞ elkerülő ふMヰぶ - DuﾐaveIse ふelkerülő északi végeぶ közötti szakasz ヱヱ,ヵ 
toﾐﾐára törtéﾐő Hurkolatﾏegerősítéséﾐek, valaﾏiﾐt párhuzaﾏos kerékpárút 
ﾏegvalósításáﾐak kiviteli terv sziﾐtig előkészítése, eﾐﾐek keretéHeﾐ az Mヰ autóúttól 
kezdődőeﾐ ~ヱヱ kﾏ hosszú szakaszoﾐ ﾐég┞ﾐ┞oﾏúsítás kiviteli terv sziﾐttel Hezárólag törtéﾐő 
előkészítése. 

ン.ヴ. MÁV-HÉV )rt. 

A MÁV-HÉV )rt. Soroksár ériﾐtettségű üzeﾏeltetői tapasztalataiﾐak, fejlesztéseiﾐek részletei a 
következők. 

A Hヶ HÉV voﾐal jeleﾐlegi üzeﾏeltetési, ill. ezeket ﾏeghatározó főHH iﾐfrastruktúra adottságai: 

• A voﾐaloﾐ ﾏűködő HiztosítóHereﾐdezések töHHﾐ┞ire elavultak, alaIsoﾐ┞ a gépesítettség; 
jeleﾐleg a ﾏegvalósítható legsűrűHH voﾐatkövetés ヱヱ perI ふa jeleﾐlegi ﾏeﾐetreﾐd ezt közel 
teljeseﾐ kihaszﾐálja, IsúIsidőHeﾐ ヱヲ perIeﾐkéﾐt követik eg┞ﾏást a voﾐatokぶ.  

• A voﾐal ﾏeﾐtéﾐ töHH Halesetveszél┞es hel┞szíﾐ is vaﾐ – aﾏel┞et főkéﾐt a fedezetleﾐ 
kapuHehajtók jeleﾐteﾐek –, azoﾐHaﾐ ezek töHHsége Soroksároﾐ kívül található. A kerületHeﾐ a 
vágáﾐ┞okat keresztező koIsiHejárók ふヴ dHぶ jeleﾐtik a legﾐag┞oHH koIkázatot. 

A MÁV-HÉV )rt. és Soroksár Öﾐkorﾏáﾐ┞zata között jeleﾐleg is vaﾐ közvetleﾐ eg┞üttﾏűködés, aﾏel┞ﾐek 
keretéHeﾐ Soroksár, Hősök tere álloﾏásoﾐ fol┞ik eg┞ Heruházás ふaz Öﾐkorﾏáﾐ┞zat ﾐ┞ilváﾐos 
illeﾏhel┞et alakít ki az álloﾏásépületHeﾐぶ; eﾐﾐek átadása ﾐéháﾐ┞ hóﾐapoﾐ Helül várható. 

A közeljövőHeﾐ várhatóaﾐ ﾏegvalósuló Hヶ-HΑ fejlesztési projekt tervezett ﾏűszaki tartalﾏáﾐak 
részletei a következők: 

• pál┞akapaIitás ﾐövelése ふa tervezett ﾏeﾐetreﾐd alapjáﾐ Α,ヵ perIes voﾐatkövetést lehetővé 
téveぶ; 

• útátjárók Hiztoﾐságáﾐak ﾐövelése; 
• a jeleﾐlegiﾐél esztétikusaHH felsővezeték-tartó oszlopok ふSoroksár Helterületéﾐ a két vágáﾐ┞ 

közé hel┞ezveぶ; 
• új al- és felépítﾏéﾐ┞, ﾏel┞ek révéﾐ eﾏelhető a pál┞aseHesség és Isökkeﾐthető a zajHól és 

rezgésekHől eredő terhelés; 
• külöﾐsziﾐtű keresztezés tervezését vizsgálják az ヵヱヰ-es sz. főút száﾏára; 
• új, akadál┞ﾏeﾐtes és IseﾐdeseHH járﾏűvek Heszerzése. 



 ヲヲ  

ン.ヵ. VoláﾐHusz )rt. 

A VoláﾐHusz )rt. üzeﾏeltetéséHe tartozó autóHusz-hálózattal kapIsolatos proHléﾏák, jeleﾐleg futó és 
tervezés alatt álló projektek ﾏűszaki tartalﾏáﾐak részletei Soroksár voﾐatkozásáHaﾐ a következők. 

• A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújításakor életHelépő vágáﾐ┞zár ﾏiatti autóHuszos pótlás ﾐag┞ 
valószíﾐűséggel ﾐeﾏ voﾐatpótló járatokkal, haﾐeﾏ a jeleﾐlegi közlekedési reﾐdszerHe – a 
közszolgáltatási ﾏeﾐetreﾐdHe – építve kerül ﾏegszervezésre ふpl. zóﾐázó és g┞orsjárati 
reﾐdszerHeﾐぶ. A pótlás jeleﾐtős töHHletkapaIitást kíváﾐ az üzeﾏeltető részéről ふaz „ülőhel┞-
pótlás” okáﾐぶ. Az ezzel kapIsolatos ﾏeﾐetreﾐd-tervezetek elkészültek, jeleﾐleg jóváhag┞ás 
alatt vaﾐﾐak. LegkoráHHaﾐ ヲヰヲヲ. feHruárHaﾐ aktualizálódik a pótlás, ﾏel┞ﾐek tervezett 
időtartaﾏa kH. ン év. 

• A Hヶ-HΑ HÉV-voﾐalak felújításával kapIsolatHaﾐ a PesterzséHetre tervezett iﾐterﾏodális 
Isoﾏópoﾐt alapot adhat a VoláﾐHusz által üzeﾏeltetett hálózat átgoﾐdolására is, aﾏel┞ﾐek 
következtéHeﾐ a haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedés is erősíthető ふpl. ヵヵ-ös viszoﾐ┞lat 
voﾐalvezetéséﾐek átgoﾐdolásaぶ. Az eﾏlített tervezési fol┞aﾏat kezdeti stádiuﾏHaﾐ vaﾐ, íg┞ 
poﾐtos elképzelések ﾏég ﾐeﾏ állﾐak reﾐdelkezésre ふkörvoﾐalazódik, hog┞ G┞ál települést 
kiszolgáló viszoﾐ┞latok végálloﾏása a Határ út hel┞ett a Népliget leg┞eﾐぶ. 

• Sziﾐtéﾐ a kötöttpál┞ás fejlesztések okáﾐ a ráhordó jelleg is erősíteﾐdő, de Soroksár esetéHeﾐ 
ふterületéﾐぶ il┞eﾐ elképzelések ﾏég ﾐeﾏ körvoﾐalazódﾐak. A ráhordó jelleg sok esetHeﾐ 
töHHletkapaIitást igéﾐ┞el az üzeﾏeltető részéről, aﾏit a ﾏegreﾐdelő ふITMぶ Isak erős 
ふkoﾐIepIioﾐálisぶ ﾏegalapozottság esetéﾐ táﾏogat. Il┞eﾐ, erős ráhordó jelleg 
Szigetszeﾐtﾏiklósoﾐ, illetve a Isepeli HÉV esetéHeﾐ vaﾐ jeleﾐ, a pesti oldaloﾐ Duﾐaharaszti 
tölthet He hasoﾐló szerepet. 

• A Soroksárt ériﾐtő elővárosi voﾐalakoﾐ közlekedő járatok Budapesteﾐ Helüli haszﾐálatára ﾐiﾐIs 
utasforgalﾏi adat, de kieﾏeleﾐdő, hog┞ a körﾐ┞ező települések ふpl. Bug┞i, ÓIsa, Alsóﾐéﾏedi, 
Taksoﾐ┞ stH.ぶ és Soroksár között jeleﾐtős az utasforgaloﾏ az autóHuszokoﾐ. 

• Az elővárosi voﾐalakoﾐ reﾐdszeresített ﾏegállóhel┞ek száﾏosságával és elhel┞ezkedésével 
kapIsolatHaﾐ utaspaﾐasz, észrevétel jelleﾏzőeﾐ ﾐeﾏ érkezik. 

• Utaspaﾐasz ふszáﾏosság: ヱ-ヲ daraHぶ az ヱヱヱヰ-es ふBudapest – Solt – KaloIsa – Bajaぶ ﾏeﾐetreﾐdi 
ﾏező járataiﾐak voﾐalvezetésére érkezett, ﾏiszeriﾐt a járatok – a Nag┞kőrösi út – Mヵヱ autóút 
– ヵヱ-es út hel┞ett – a GrassalkoviIh útoﾐ közlekedjeﾐek, kiszolgálva ezzel Soroksár kerületét 
is. A paﾐaszok száﾏossága, az utazási igéﾐ┞ek ﾏértéke, valaﾏiﾐt az országos járatok elsődleges 
fuﾐkIiója ふközvetleﾐ és g┞ors kapIsolat Budapest és BáIs-Kiskuﾐ ﾏeg┞e közöttぶ ﾏiatt az 
útvoﾐalﾏódosítás ﾐeﾏ iﾐdokolt. Jeleﾐleg a kora reggeli órákHaﾐ eg┞ járat ériﾐti a voﾐaloﾐ 
Soroksárt. 

• A Soroksár-körﾐ┞ékéﾐ alkalﾏazott jeg┞- és Hérletreﾐdszer ふHヶ-Voláﾐ kölIsöﾐös 
Hérletelfogadásぶ ﾐehezeﾐ érthető, Hoﾐ┞olult. A proHléﾏa feloldására ﾏielőHH tarifaközösség 
ふvag┞ átláthatóHH tarifareﾐdszerぶ szükséges, a Dél-Hudai zóﾐaHérletek jó például szolgálhatﾐak 
a térség száﾏára is. 

ン.ヶ. Mag┞ar Közút Noﾐprofit )rt. 

A Mag┞ar Közút elsődleges feladata a hatásköréHe tartozó közúti pál┞a üzeﾏeltetése, a projektekkel 
kapIsolatHaﾐ véleﾏéﾐ┞ezési jogkörrel reﾐdelkezik, ﾏel┞ﾐek részletei a következők: 

• Soroksárt ériﾐtőeﾐ az Mヰ és Mヵヱ utak Isak Budapest határáﾐ kívül, az Mヵ autópál┞a pedig 
Budapesteﾐ határáﾐ Helül is a Közút üzeﾏeltetéséHe tartozik jeleﾐleg. 
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A BILK Isoﾏópoﾐtját is ériﾐtő, az Mヰ-t és az ヵヱヰ-es ふHarasztiぶ utat összekötő út tervei kapIsáﾐ: 

• A Közút ふヲヰヱΒ végéﾐ – ヲヰヱΓ elejéﾐぶ véleﾏéﾐ┞ezte a készült taﾐulﾏáﾐ┞terv ﾏuﾐkaközi 
állapotát. 

• Az ヵヱヰ-es út külöﾐsziﾐtű keresztezését táﾏogatták, a tervekeﾐ kifogásolták – a HÉV ﾏegálló 
déleHHre hel┞ezése ﾐélkül – a P+R elérhetőségét, a közlekedési iráﾐ┞ok Hiztosítottságát. 

• A tervHeﾐ szereplő direkt ágú Mヰ Isatlakozást az útüg┞i ﾏűszaki előírások ﾐeﾏ eﾐgedﾐék, íg┞ 
azt Isak felﾏeﾐtéssel lehet ﾏegvalósítaﾐi. 

Soroksár direkt vag┞ iﾐdirekt ﾏód az aláHHi projektek ériﾐthetik: 

• ヵヱ-es út ヲ┝ヲ sávra Hővítése. 
• VeIsés út ﾏeghosszaHHítása a Burﾏa vasút ﾏeﾐtéﾐ, külöﾐsziﾐtű átvezetéssel az Mヵ autópál┞a 

alatt. 
• Az ヵ-ös út ﾏeﾐtéﾐ ふvároshatárﾐálぶ ipari park fejlesztés, új közúthálózati eleﾏekkel. 

ン.Α. Budapest Fejlesztési Közpoﾐt Noﾐprofit )rt. Hévfejlesztési projektigazgatóság 

A Budapest Fejlesztési Közpoﾐt által kezelt Mヵ ふHヵ-Hヶ-HΑぶ projekt ﾏűszaki tartalﾏa a következő. 

A projekt Iélja részletes ﾏegvalósíthatósági taﾐulﾏáﾐ┞ készítése az Mヵ, azaz a Hヵ-Hヶ-HΑ voﾐalak föld 
alatti összekötésére ふﾏegHízó a BFK és MÁV-HÉV koﾐzorIiuﾏaぶ. A Soroksárt ériﾐtő projektrészt a 
Főﾏterv ふKoﾐtúr Isoportぶ készíti, jeleﾐleg eﾐgedél┞ezési terv fázisHaﾐ vaﾐ. 

A projekt ﾏűszaki tartalﾏa kiterjed a Hヶ teljes felújítására, illetve a Hヶ és HΑ alagútHaﾐ törtéﾐő 
összekötésére és Kálviﾐ térig törtéﾐő eg┞üttes ﾏeghosszaHHítására. Ezek közül a tervek szeriﾐt a külső, 
felszíﾐi rész készül el haﾏaraHH, az alagút a legvégéﾐ. Ehhez kapIsolódóaﾐ a kiviteli tervek a külső 
szakaszokra ヲヰヲヲ-re várhatók ふaz alagútra ヲヰヲン első félévéreぶ. A projekt fiﾐaﾐszírozása várhatóaﾐ az 
RRF keretHől törtéﾐik. 

A tervezés soráﾐ a legfőHH elvárások a HÉV felé: 

• g┞ors ふRáIkeve-Kálviﾐ tér jeleﾐlegiﾐél ンヰ perIIel g┞orsaHHaﾐ; tervezetteﾐ ヱヱ-ヱヲ perIre 
Isökkeﾐ a ﾏeﾐetidő Közvágóhíd és Soroksár közöttぶ; 

• sűrű - Β voﾐat/óra/iráﾐ┞; 
• digitalizált közpoﾐti forgaloﾏiráﾐ┞ítás; 

A járatsűrűség az eg┞es szakaszokoﾐ a következőképp alakul várhatóaﾐ: 

• Kálviﾐ tértől Hヶ-HΑ elágazásig ヲ,ヵ perI, 
• Közvágóhídtól ヵ perI, eHHől 

o óráﾐkéﾐt ヴ voﾐat a ヱヵヰ-es vasútvoﾐaloﾐ 
o óráﾐkéﾐt Β voﾐat a Hヶ voﾐaláﾐ, Szigetszeﾐtﾏiklós g┞ártelepig közlekedﾐe 

PesterzséHettől. 

Eg┞előre a voﾐatok ﾏiﾐdeﾐ ﾏegﾏaradó álloﾏásoﾐ és ﾏegállóhel┞eﾐ ﾏegállﾐáﾐak, de eg┞eztetés fol┞ik 
g┞orsított voﾐatokról is. 

A vasúti ﾏeﾐetreﾐdhez készül eg┞ ráhordó Huszhálózati koﾐIepIió, ﾏel┞ eg┞eztetés alatt áll ふa BKK 
Hevoﾐásávalぶ, de Soroksároﾐ Helüli ráhordó poﾐt eHHeﾐ a koﾐIepIióHaﾐ ﾐeﾏ szerepel. 
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A Kálviﾐ téreﾐ a tervek szeriﾐt ヲ vágáﾐ┞os, kihúzóvágáﾐ┞okkal reﾐdelkező álloﾏás épül, ahol ﾏetró/hév 
szerű üzeﾏ várható. Ez az álloﾏás az északi ﾏeghosszaHHítás elkészültéig végálloﾏáskéﾐt fuﾐkIioﾐál 
a Hヶ, a HΑ hév viszoﾐ┞latokﾐak, illetve a ヱヵヰ-es voﾐal szeﾏél┞voﾐataiﾐak. 

A járatsűrűség tervezése a várható utasszáﾏokra törtéﾐt, a vizsgált ﾏodellek alapjáﾐ ヱヱΒ%-kal ﾐő a 
forgaloﾏ ふPesterzséHetﾐél ヱヰヰヰヰ+ヴヰヰヰ utas/iráﾐ┞/ﾐap jeleﾐleg, ヲヵヰヰヰ utas/iráﾐ┞/ﾐap a jövőHeliぶ. 

A voﾐali ﾏűködést új elektroﾐikus HiztosítóHereﾐdezés ふETCS Lヲ sziﾐteﾐ levőぶ segíti, ﾏel┞ lehetővé teszi 
a ﾏa┝iﾏuﾏ ヱ perI átjárói lezárást voﾐatoﾐkéﾐt. Erre eg┞ eg┞szerűsített ﾏodellezés törtéﾐt. A 
ﾏeﾐetreﾐdhez kapIsolódó ﾏodellezés OpeﾐTraIk sziﾏuláIiós szoftverrel törtéﾐt. 

A voﾐaloﾐ töHH álloﾏás és ﾏegállóhel┞ körﾐ┞ékéﾐ P+R és B+R kapaIitást alakítaﾐak ki, a Budapest 
határáﾐ Helüli részéﾐ ﾐag┞részt kerékpártárolókat. A főHH hel┞szíﾐek: Duﾐaharaszti ふヱヰヰ-ヲヰヰ férőhel┞ぶ, 
Szigetszeﾐtﾏiklós ふヵヰヰ férőhel┞ぶ, PesterzséHet ふヱヰヰ férőhel┞ぶ. 

Soroksároﾐ ヴ vasúti átjáróﾐál új forgaloﾏteIhﾐika készül ふa ﾐég┞Hől kettő új átjáróぶ, ezek tervezését és 
kivitelezését a BFK vállalja, a hozzájuk tartozó társadalﾏasítási kérdésekkel eg┞ütt. A Szt. Istváﾐ utIáﾐál 
levő szűk keresztﾏetszet körﾐ┞ékéﾐ szervízút kerül kialakításra, de eﾐﾐek poﾐtos tervezése eg┞előre 
kérdéses, kisajátításokra vaﾐ szükség. 

A projekt társadalﾏasítása ヲヰヲヱ. őszéﾐ várható, elsősorHaﾐ lakossági fóruﾏ kereteiﾐ Helül. 

A főprojekthez kapIsolódó projektek: 

• esetleges Hヶ ﾏeghosszaHHítás, 
• PesterzséHeti IMCS, 
• Megállóhel┞-áthel┞ezés: Szt. Istváﾐ utIa - Huﾐ┞adi utIa, 
• Milleﾐiuﾏtelep és körﾐ┞ékéﾐek fejlesztése ふﾐeﾏ BFK alá tartozó projekt, de fig┞eleﾏﾏel 

kísérikぶ. 

ン.Β. BKK )rt. 

A BKK )rt. hatásköréHe tartozó, jeleﾐleg futó és tervezés alatt álló projektek ﾏűszaki tartalﾏáﾐak 
részletei a következők. 

Mヰ-Haraszti út összekötése: 

• A GOH hároﾏszögHeﾐ lévő városrész ふHuﾐ┞adi utIa és körﾐ┞ékeぶ forgaloﾏIsillapítaﾐdó, az 
ÓIsai út felől a Haraszti útra iráﾐ┞uló jeleﾐtős forgaloﾏ terheli ﾐapjaiﾐkHaﾐ. Az új összekötő út 
ﾏegoldás lehet a proHléﾏára. 

Az Új Városközpoﾐt ふÚVKPぶ: 

• Jeleﾐtős kapIsolódó közösségi közlekedési fejlesztésﾐek kell végHe ﾏeﾐﾐie, az ÚVKP 
kiszolgálása ﾐélkülözhetetleﾐ. 

• G┞alogos, kerékpáros és ﾏikroﾏoHilitási közeledés fejlesztése is szükséges. 
• A P+R parkolóﾐak a hel┞i igéﾐ┞eket kelleﾐe kiszolgálﾐia, ﾐeﾏ pedig az aggloﾏeráIióHól ide 

voﾐzaﾐi a gépjárﾏűveket. Az aggloﾏeráIióHaﾐ szükséges ﾏegoldaﾐi az átszállást a vasútra, 
ﾐeﾏ a fővárost terhelve. 

• A vasúti aluljáróhoz kapIsolódó közúthálózat töHH körHeﾐ eg┞eztetésre került. 
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É-D-i elkerülő út: 

• Félő, hog┞ az elkerülő déli szakasza ふÓIsai úttól VeIsés útigぶ, azoﾐ felül, hog┞ a vasút keleti 
oldalára tervezett P+R elérhetőségét Hiztosítja, jeleﾐtős forgalﾏat voﾐzaﾐa Soroksárra, aﾏi 
kerüleﾐdő. 

• Az Mヵヱ alterﾐatívájáﾐak is tekiﾐthető, aﾏi sziﾐtéﾐ töHHletforgalﾏat geﾐerálhat ふpl. Haleset 
esetéﾐぶ. 

Külső kerületi körút: 

• Az eﾐgedél┞ezési terveket készítő Iég részéről ﾏegkeresés érkezett a BKK-hoz a ﾐ┞oﾏvoﾐaloﾐ 
vezeteﾐdő közösségi közlekedési kíﾐálat kapIsáﾐ. 

• Félő, hog┞ az É-D-i teljesértékű elkerülő hiáﾐ┞áHaﾐ jeleﾐtős forgaloﾏ zúdúlﾐa az ÚVKP-ra. 

A Főváros előkészítés alatt álló KözlekedésHiztoﾐsági és forgaloﾏIsillapítási stratégiája Soroksár 
speIifikus ﾏegállapításai ふヲヰヲヰ-Haﾐ kerülettel eg┞eztetveぶ: 

• a GrassalkoviIh út átkelési szakaszáﾐak lakóterületeket ériﾐtő részeiﾐ eg┞ségeseﾐ ヵヰ kﾏ/h 
leg┞eﾐ a ﾏegeﾐgedett seHesség, 

• középszigettel ellátott g┞alogátkelőhel┞ek létesítése iﾐdokolt az útvoﾐaloﾐ, 
• az iparterületekeﾐ Αヰ kﾏ/h iﾐdokolt, de a váltakozó ﾏegeﾐgedett seHességű szakaszokat 

kerülﾐi kell. 

A HÉV átjárók kapIsáﾐ a BKK felhívta a fig┞elﾏet, hog┞ átkelési lehetőségek ﾐ┞itása forgaloﾏvoﾐzó 
hatású lehet. 

A BKK száﾐdékai szeriﾐt a soroksári fejlesztésekﾐek Iélszerű igazodﾐiuk a BMT-Heﾐ ﾏegfogalﾏazott 
Iélokhoz, külöﾐös tekiﾐtettel: 

• a ﾏodal-split Iélokra, 
• a koﾏfortos g┞aloglás és kerékpározás feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtésére, 
• a közösségi közlekedés ráhordó szerepéﾐek erősítésére, illetve, hog┞ 
• a közúthálózat lehetőség szeriﾐt ﾐe hassoﾐ katalizátorkéﾐt a ﾏotorizált közlekedésre. 

A közelﾏúlt Héli VEKOP fejlesztést ériﾐtő ﾏegjeg┞zések: 

• a projekt alapvető Iélja a városrészek kerékpáros Haráttá tétele lett volﾐa, ﾐeﾏ pedig a 
városrészek közötti ふkerületekeﾐ átívelőぶ fejlesztés, 

• a BKK jelezte ug┞aﾐakkor, hog┞ eg┞ zöldfol┞osó jellegű Heruházás hosszútávoﾐ ﾏegtérülő 
lehet, de az il┞eﾐ iráﾐ┞ú fejlesztésﾐek ﾏiﾐdeﾐképp eg┞ségHeﾐ kelleﾐe kezelﾐi a Külső-kerületi 
körúti fejlesztéssel. 

A ﾏikroﾏoHilitás jeleﾐtősége: 

• az iﾐfrastruktúrafejlesztésekﾐek táﾏogatﾐia kell a kerékpárral, illetve rollerrel való 
közlekedést, 

• koﾐkrét hel┞szíﾐi javaslatkéﾐt elhaﾐgzott: 
o a Teﾏploﾏ utIáHaﾐ képzelhető el eg┞edülikéﾐt elválasztott iﾐfrastruktúra eleﾏ, 
o a Török utIai g┞alogos híd kerékpárosHaráttá tétele, 
o esetlegeseﾐ eg┞ ErzséHet utIai g┞alogos és kerékpáros felüljáró építése. 
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ン.Γ. MÁV-START )rt. 

A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal közép- és hosszútávú vasúti kiszolgálásáﾐak részletei a következők. 

A ヱヵヰ sz. vasútvoﾐal Soroksár – KeleHia oh. szakaszáﾐak teljes felújításáﾐak előkészítése fol┞aﾏatHaﾐ 
vaﾐ, a Heruházó a Kíﾐai-Mag┞ar Noﾐprofit )rt. . Jeleﾐleg a Heruházás a részletes ﾏegvalósíthatósági 
taﾐulﾏáﾐ┞oﾐ túl, fol┞aﾏatHaﾐ levő kiviteli és eﾐgedél┞ezési tervezés sziﾐteﾐ áll. A hivatalos üteﾏezés 
szeriﾐt a projekt ヲヰヲヵ-re készül el ふakkor adják át a pál┞átぶ. 

A projekt területi hatál┞a Soroksár és országhatár közöttre voﾐatkozik, Budapest FereﾐIváros – 
Soroksár szakasz külöﾐ projektHeﾐ készül el. A felújítás lehetővé teszi, hog┞ a voﾐatok a tervek szeriﾐt 
hozzávetőlegeseﾐ ン óra alatt érjeﾐek el Budapestről BelgrádHa ふehhez ﾏásodik vágáﾐ┞ épül, illetve ヱヶヰ 
kﾏ/h-ra ﾐövelik a pál┞aseHességetぶ, a jeleﾐlegi álloﾏások átépülﾐek, de ﾏegﾏaradﾐak. Az elővárosi 
szakaszoﾐ sűrűHH követést vezetﾐek He. 

A felújítás utáﾐ g┞akorlatilag ﾏiﾐdeﾐ álloﾏásra P+R és B+R kapaIitás épül, kiegészülve Huszos 
ráhordással a körﾐ┞ező településekről. Ehhez kapIsolódóaﾐ Soroksároﾐ is P+R és B+R is lesz, a poﾐtos 
kapaIitások a MÁV-START részéről ﾐeﾏ isﾏertek. 

A projekt kapIsáﾐ eszközölt társadalﾏi vitáról eg┞előre ﾐeﾏ tudﾐi, Iélzott felﾏérések ﾐeﾏ törtéﾐtek, 
íg┞ koﾐkrét paﾐaszokról seﾏ tudﾐi. 

A Déleg┞házától Hefelé eső szakaszoﾐ a félórás követés régóta igéﾐ┞, várhatóaﾐ a töHHi elővárosi vasúti 
fejlesztés ふdéli körvasút, Hヶ-HΑぶ elkészültéig ez ﾏeg fog valósulﾐi. 

Jeleﾐlegi állapotok szeriﾐt az álloﾏási peroﾐok Halesetveszél┞esek, de ez a fejlesztés soráﾐ orvosolásra 
kerül. 

A ヱヵヰ-es voﾐal elővárosi forgalﾏára Heszerzett FLIRT ﾏotorvoﾐatok ふヶ eg┞ségぶ a tervek szeriﾐt 
továHHra is ezeﾐ a voﾐaloﾐ fogﾐak közlekedﾐi. Vizsgálaﾐdó – a ﾏeﾐetreﾐdsűrítés ﾏiatt – továHHi 
korszerű járﾏűvek allokálása a voﾐalra. 
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ヴ. Közlekedésfejlesztési Iélok 
A közlekedésfejlesztési Iélok deklarálása kijelölik, a fejlesztések lehetséges iráﾐ┞át. A Budapesti 
MoHilitási Terv ヲヰンヰ ふBMTぶ a főváros ヲヰンヰ-ig szóló közlekedési stratégiája. Az aHHaﾐ foglalt 
Célreﾐdszer és iﾐtézkedések ふI. kötetぶ a feﾐﾐtartható városiﾏoHilitás-tervezés szelleﾏéHeﾐ határozza 
ﾏeg a Iélokat. Soroksár esetéHeﾐ is az eHHeﾐ ﾏegfogalﾏazottakat kell ﾏegvalósítaﾐi, a fejlesztéseket 
a Iélokkal összhaﾐgHa kell hozﾐi. A lakossági kérdőívezés alapjáﾐ feltárt proHléﾏák és a kerület jövőHeli 
száﾐdékai alapjáﾐ a következő öt továHHi közlekedésfejlesztési Iélt azoﾐosítottuk He. Az eg┞es Iélokat 
ﾏegvalósítaﾐi képes lehetséges fejlesztési eleﾏek a következő fejezetHeﾐ találhatóak. 

ヴ.ヱ. N┞ugodt városrészek kialakítása 
Azoﾐ városi területekeﾐ Helül, aﾏel┞ek elsődleges fuﾐkIiója az ott élők lakóhel┞eiﾐek Hiztosítása, el 
kell érﾐi, hog┞ a forgaloﾏ ﾏiﾐél kiseHH ﾏértékHeﾐ zavarja a városlakókat. A közlekedési lehetőség 
eszköz leg┞eﾐ, ﾐe a közérzetet Hefol┞ásoló ﾐegatív téﾐ┞ező, ezért a lakóövezetekHeﾐ ﾏiﾐdeﾐki száﾏára 
foﾐtos a ﾐ┞ugodt körﾐ┞ezet. Az úthálózat kialakítása külöﾐHöző forgaloﾏIsillapítási eszközökkel is 
utaljoﾐ a lakó fuﾐkIiókra és szaHjoﾐ gátat a kedvezőtleﾐ forgalﾏi jeleﾐségekﾐek ふpl. g┞orshajtásぶ. A 
zajhatás és a légszeﾐﾐ┞ezés Isökkeﾐtése az átﾏeﾐő forgaloﾏ elterelésével, esetleg a terület határáﾐ 
törtéﾐő elvezetéssel érhető el. Az oda érkező forgaloﾏ az otthoﾐok ﾏegközelítését szolgálja, íg┞ 
Iélforgaloﾏkéﾐt jeleﾐik ﾏeg. A Helső forgaloﾏ a ﾐeﾏ ﾏotorizált közlekedési ﾏódokat kell előﾐ┞Heﾐ 
részesítse, aﾏi a g┞aloglást, kerékpározást és rollerezést jeleﾐti. A ﾏotorizált és ﾐeﾏ ﾏotorizált 
forgaloﾏ közötti koﾐfliktusok ﾏiﾐiﾏalizálására kell törekedﾐi, aﾏi a Helső területek g┞alogos és 
kerékpáros Harát kialakítását jeleﾐti, ezzel is Hiztosítva a Haleseti koIkázat ﾏiﾐiﾏalizálását. A közúti 
seHesség Isökkeﾐtése a ﾐ┞ugodtságot Hiztosítja, aﾏi Isökkeﾐtett seHességű zóﾐák kialakítását jeleﾐtik, 
a ンヰkﾏ/h-s övezet, a lakó-piheﾐő övezet ideális ﾏegoldást jeleﾐt. 

ヴ.ヲ. Biztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése 
Az Európai Uﾐió víziója szeriﾐt ヲヰヵヰ-re a városokHaﾐ a halálos kiﾏeﾐetelű Halesetek száﾏát ﾐullára kell 
Isökkeﾐteﾐi ふvisioﾐ zeroぶ. Ez az alapvető Iél a közlekedés Hiztoﾐságáﾐak ﾐövelését jeleﾐti ﾏiﾐdeﾐ 
résztvevő száﾏára. Miﾐd a ﾏotorizált forgaloﾏ, ﾏiﾐd pedig a védteleﾐ közlekedők ふg┞alogosok, 
kerékpárosokぶ védelﾏe a társadaloﾏ egésze száﾏára foﾐtos. A védteleﾐeket ériﾐtő koﾐfliktus 
hel┞zetek száﾏáﾐak ﾏiﾐiﾏalizálása az eg┞ik legfoﾐtosaHH feladat. Az útvoﾐalakoﾐ kialakított 
következetes elsőHHségi viszoﾐ┞ok, a IsoﾏópoﾐtokHaﾐ a Heláthatóság, a rálátási hároﾏszög 
Hiztosítása eleﾐgedhetetleﾐ. A külöﾐHöző közlekedési ﾏódok eg┞ﾏás ﾏelletti ﾏegjeleﾐése a 
partﾐerség jeg┞éHeﾐ valósuljoﾐ ﾏeg, a közlekedők eg┞ﾏásra fig┞elése ふeg┞általáﾐ eg┞ﾏás észleléseぶ 
Hiztosított leg┞eﾐ. A közlekedés Hiztoﾐságáﾐak javítására iﾐfrastrukturális Heruházástól kezdve 
közlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞okoﾐ át száﾏtalaﾐ eszköz kíﾐálkozik. 

ヴ.ン. Belvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége 
Budapesteﾐ Helül a külső városrészek és a városközpoﾐt között jeleﾐtős forgalﾏi igéﾐ┞ek jeleﾐtkezﾐek. 
Ha a külvárosi területek is öﾐálló városközpoﾐti fuﾐkIióval reﾐdelkezek, akkor a város Helső területei 
felé iráﾐ┞uló utazások száﾏa Isökkeﾐthető. A ﾏegﾏaradó igéﾐ┞ek kielégítése, g┞ors – jelleﾏzőeﾐ – 
kötöttpál┞ás közlekedési eszközökkel törtéﾐjeﾐ, aﾏel┞ek verseﾐ┞képes alterﾐatívái az eg┞éﾐi 
ﾏotorizált közlekedésﾐek. Ezeﾐ közlekedési ﾏódok fejlesztése jeleﾐtős hatást tud kifejteﾐi, eg┞részt 
közvetleﾐül, az azt igéﾐ┞He vevőkre ふg┞ors, kéﾐ┞elﾏes eljutásぶ, ﾏásrészt közvetve, a párhuzaﾏos 
közúti kapIsolatok teherﾏeﾐtesítése révéﾐ. Lehetőség szeriﾐt törekedﾐi kell a kötöttpál┞a ﾏiﾐél 
ﾐag┞oHH ﾏértékű elválasztására a közúti közlekedéstől. Ol┞aﾐ fejlesztéseket kell végrehajtaﾐi, aﾏel┞ek 
ösztöﾐzik az eg┞éﾐi ﾏotorizált közlekedőket a ﾏódváltásra, aﾏel┞hez Hiztosítaﾐi kell az alterﾐatíva 
ﾏegfelelő kapaIitását is, továHHá ﾐag┞ ﾏeﾐetseHességű, g┞akraﾐ közlekedő, kéﾐ┞elﾏes és olIsó 
közösségi közlekedési szolgáltatás álljoﾐ reﾐdelkezésre. 
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ヴ.ヴ. Köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek 
Eg┞ város teljes közlekedési reﾐdszeréHeﾐ a ﾐag┞ távolságú utazási igéﾐ┞ek hel┞ett a rövid, 
városrészekeﾐ Helül ﾏaradó igéﾐ┞ek léﾐ┞egeseﾐ kedvezőHHek, ﾏivel térHeﾐ és időHeﾐ kiseHH 
ﾏértékHeﾐ terhelik a hálózatot. Ezért foﾐtos a városrészek ﾏegfelelő ﾏeﾐﾐ┞iségű és sziﾐtű 
köziﾐtézﾏéﾐ┞ekkel, szolgáltatásokkal törtéﾐő ellátása, a rekreáIiós lehetőségek Hiztosítása. Ezek 
hiáﾐ┞áHaﾐ forgaloﾏ geﾐerálódik azokra a hel┞ekre, aﾏel┞ek attraktívak leszﾐek az igéﾐ┞ek 
kielégítéséHeﾐ. A városrészekeﾐ Helül ﾏegjeleﾐő forgaloﾏvoﾐzó létesítﾏéﾐ┞ek jó közlekedési 
elérhetőségét Hiztosítaﾐi kell, ﾏiﾐd eg┞éﾐi, ﾏiﾐd közösségi közlekedési eszközökkel. Az elérhetőség 
alatt a rövid g┞aloglási távolságok, a parkolási lehetőségek is foﾐtosak, ﾐeﾏ Isak a fizikai kapIsolatok. 
A köﾐﾐ┞eﾐ kerékpározható területekeﾐ kieﾏelteﾐ foﾐtos a Hiztoﾐságos kerékpározás lehetősége és a 
kerékpárok Hiztoﾐságos tárolásáﾐak ﾏegoldása. 

ヴ.ヵ. TöHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége 
Az utazások leHoﾐ┞olításához választott közlekedési eszközふökぶ az utazás időpoﾐtjától, térHeliségétől, 
a ﾏotiváIiótól és az eg┞éﾐi prefereﾐIiáktól függőeﾐ változhatﾐak. A közlekedési ﾏódok és eszközök 
reﾐdelkezésre állása, az eg┞szerű hozzáférhetőség és a köﾐﾐ┞ű átjárhatóság kell ahhoz, hog┞ valóHaﾐ 
leg┞eﾐ választási lehetőség. Az eg┞es utazásokhoz, akár a közlekedési ﾏódok és eszközök koﾏHiﾐáIiója 
lehet a legkedvezőHH térHeﾐ-időHeﾐ és/vag┞ költség szeriﾐt. A külöﾐHöző közösségi közlekedési 
szolgáltatások akkor tudﾐak adﾐi eg┞ütteseﾐ ﾏagasaHH szolgáltatási szíﾐvoﾐalat, ha eg┞séges jeg┞ és 
Hérletreﾐdszert alkalﾏazﾐak eg┞séges tarifával és eg┞séges utastájékoztatással. Eg┞éﾐi és közösségi 
közlekedési eszközök átszállási poﾐtokoﾐ keresztül törtéﾐő összekapIsolása g┞orsaHH, kéﾐ┞elﾏeseHH 
és olIsóHH eljutást kell Hiztosítsoﾐ, ﾏiﾐt a Isak ﾏotorizált eg┞éﾐi közlekedéssel ﾏegtett utazások. Az 
átszállási poﾐtokoﾐ eﾐﾐek eleﾐgedhetetleﾐ feltétele a P+R és B+R parkolók kialakítása. Az arra alkalﾏas 
közösségi közlekedési eszközököﾐ Hiztosítaﾐi szükséges a kerékpár, roller szállításáﾐak lehetőségét. 

ヴ.ヶ. A Iélok táﾏogatottsága 
A főHH proHléﾏák tavaszi Heazoﾐosítását követőeﾐ az őszi kérdőívHeﾐ a lakosok közlekedésfejlesztési 
Iélokkal kapIsolatos álláspoﾐtjait is ﾏegisﾏertük ふﾏiﾐt a kérdőív ﾏásodik pilléreぶ. Eg┞részről 
feltérképeztük, hog┞ az előző fejezetHeﾐ Heﾏutatott öt külöﾐHöző Iél ﾏeﾐﾐ┞ire foﾐtos a kerület lakói 
száﾏára, ﾏásrészről azt, hog┞ az ezeket a Iélokat ﾏegvalósítaﾐi képes közlekedési iﾐtézkedéseket 
ﾏeﾐﾐ┞ire érezték haszﾐosﾐak az adott Iél elérése érdekéHeﾐ ふHeﾏutatásukra– ﾏiﾐt a kérdőív 
harﾏadik pillére – az ヵ.Β-as fejezetHeﾐ kerül sorぶ. 

A ヲヰヱ kitöltő közül ヱΑン-aﾐ vállalkoztak a Iélok súl┞ozására. A kitöltők a válaszadásuk soráﾐ azt kellett 
ﾏérlegeljék, hog┞ az adott Iél ﾏeﾐﾐ┞ire foﾐtos a száﾏukra a kerület jövője szeﾏpoﾐtjáHól. Az eg┞szerű 
értelﾏezhetőség és a köﾐﾐ┞ű kitölthetőség okáﾐ a Iélokat ﾐeﾏ eg┞ﾏáshoz kellett hasoﾐlítaﾐi, haﾐeﾏ 
eg┞ ヱ-ヴ-ig terjedő skáláﾐ kellett értékelﾐi; az eg┞ jeleﾐtette, hog┞ az adott Iél ﾐeﾏ foﾐtos, a ﾐég┞es 
pedig, hog┞ ﾐag┞oﾐ foﾐtos ふközépértéket itt seﾏ alkalﾏaztuﾐkぶ. 

Az előHHiek eredﾏéﾐ┞eképp a válaszok Iéloﾐkéﾐt kevéssé szórtak ふヱン. áHraぶ, ン,Α és ン,ヴヶ között vettek 
fel értékeket. A legtöHH ヴ-es értékkel Híró Iél eg┞Heﾐ a legﾏagasaHH átlagpoﾐtszáﾏú is, az 
elutasítottsága ふヱ-es, ヲ-es osztál┞zatokぶ pedig eleﾐ┞észő ﾏértékű; a „Biztoﾐságos közlekedés 
feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése ふCヲぶ” a legiﾐkáHH táﾏogatott és eléreﾐdő közlekedésfejlesztési Iél a 
soroksári lakosok köréHeﾐ, a jövőHeﾐi fejlesztésekﾐek ezt kell legiﾐkáHH táﾏogatﾐiuk és szeﾏ előtt 
tartaﾐiuk. LegkevésHé foﾐtosﾐak a „TöHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége ふCヵぶ” 
goﾐdolták a válaszadók, tehát a közlekedési ﾏódok koﾏHiﾐálása, variálása kevéssé ﾐépszerű a 
kerületHeﾐ. A ヱン. áHra a Haloldali teﾐgel┞ ﾏeﾐtéﾐ értelﾏezve ﾏegﾏutatja továHHá a töHHi Iél 
poﾐtszáﾏaiﾐak ﾏegoszlását is ふa válaszok daraHszáﾏáHaﾐ és százalékos értékHeﾐ is kifejezveぶ, illetve 
a joHHoldali teﾐgel┞ ﾏeﾐtéﾐ értelﾏezve az eg┞es Iélok sorreﾐdjét, raﾐgsorát is. 
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ヵ. Azoﾐosított fejlesztési eleﾏek 
Jeleﾐ fejezet a tervezési fol┞aﾏat soráﾐ Heazoﾐosított valaﾏeﾐﾐ┞i soroksári fejlesztési eleﾏet 
tartalﾏazza, kategorizálva azokat. Miﾐdeﾐ fejlesztési eleﾏ Heﾏutatása soráﾐ a következő hárﾏas 
Hoﾐtás alkalﾏaztuk: 

• ﾏire jó az adott fejlesztési eleﾏ, 
• ﾏil┞eﾐ eszközök állﾐak reﾐdelkezésre ふha általáﾐos eleﾏről vaﾐ szóぶ az adott eleﾏ kapIsáﾐ, 

illetve a ﾏűszaki tartaloﾏ részletezése ふha koﾐkrét eleﾏről vaﾐ szóぶ, továHHá, hog┞ 
• ﾏil┞eﾐ Soroksár speIifikus szeﾏpoﾐtokra kell külöﾐös tekiﾐtettel leﾐﾐi az adott eleﾏ kapIsáﾐ. 

A feﾐtiekeﾐ felül feltűﾐtettük, hog┞ ﾏel┞ik közlekedéspolitikai Iél elérését szolgálhatja az adott 
fejlesztési eleﾏ, illetve, hog┞ ﾏel┞ik előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ szerepeltek. 

ヵ.ヱ. ForgaloﾏIsillapítás és közlekedésHiztoﾐság fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ヱ.ヱ. Mérsékelt seHességű övezetek 

A seHességIsökkeﾐtés eg┞ forgaloﾏIsillapítási eszköz. Soroksár alapvetőeﾐ lakófuﾐkIiójú területeiﾐek 
forgaloﾏIsillapítása az átﾏeﾐő forgaloﾏ ﾏérsékléséﾐek és a Hiztoﾐság ﾐöveléséﾐek érdekéHeﾐ lehet 
iﾐdokolt, ezáltal javítva a területeﾐ élők közérzetét és Hiztoﾐságát. A seHességIsökkeﾐtés, ﾏiﾐt eszköz 
a lassaHH haladás okáﾐ eg┞részről direkt és pozitív ﾏódoﾐ hat a Hiztoﾐságra; a Isökkeﾐő féktávolság a 
Halesetek száﾏáﾐak és súl┞osságáﾐak ﾏérséklését segíti. Másrészről iﾐdirekt hatás is jeleﾐtkezik; az 
alaIsoﾐ┞aHH seHesség ug┞aﾐis hosszaHH eljutási időt eredﾏéﾐ┞ez, aﾏi kevésHe voﾐzó az átﾏeﾐő 
forgaloﾏ száﾏára, íg┞ az il┞eﾐ jellegű forgaloﾏ ﾐeﾏ ezeket az útvoﾐalakat, zóﾐákat választja. 

Megvalósulási forﾏái lehetﾐek a kijelölt lakó-piheﾐő és ンヰ-as zóﾐák, de akár a ヴヰ kﾏ/h-ra korlátozott 
szakaszok is. Műszaki ﾏegoldáskéﾐt a külöﾐHöző úttartozékok úg┞, ﾏiﾐt seHességIsökkeﾐtő Hordák, 
virágládák vag┞ ﾏás hasoﾐló reﾐdeltetésű eszközök hel┞ezhetőek el, de a kereszteződések eﾏelt 
sziﾐtje is sarkallhat seHességIsökkeﾐtésre. 

Az övezetek kijelöléséﾐél foﾐtos, hog┞ az ﾐe Isak eg┞-eg┞ utIára korlátozódjoﾐ. Ez a ﾏegoldás ug┞aﾐis 
koﾐtraproduktív lehet, hiszeﾐ a körﾐ┞ező, de ﾏég kerületrészeﾐ Helüli utIák forgaloﾏterhelését 
ﾐövelheti. Foﾐtos továHHá, hog┞ a képzett övezet ﾐe korlátozott seHességű szakaszok eg┞ütteséHől 
„álljoﾐ össze”, haﾐeﾏ a KRES) és eg┞éH voﾐatkozó reﾐdeletek szeriﾐti téﾐ┞legeseﾐ kijelölt övezet 
leg┞eﾐ. 

A ﾏérsékelt seHességű övezetek a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása, 
• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 

Mérsékelt seHességű övezetek kijelölése a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is szerepelt. 

ヵ.ヱ.ヲ. Teherforgalﾏi korlátozások 

A teherforgalﾏi korlátozás eg┞ forgaloﾏIsillapítási eszköz. A teherforgaloﾏ Hehajtásáﾐak 
korlátozásával jeleﾐtőseﾐ ﾏérsékelhető a lakóterülerületekeﾐ átﾏeﾐő teherforgaloﾏ, aﾏel┞ Isökkeﾐti 
a zajszeﾐﾐ┞ezést és javítja a területeﾐ élők köz- és Hiztoﾐságérzetét. Megeﾐgedett össztöﾏeg 
függvéﾐ┞éHeﾐ lehet korlátozﾐi Hizoﾐ┞os ﾏéretű járﾏűvek Hehajtását, ﾏel┞ alól Iélforgaloﾏ, illetve 
eg┞edi eﾐgedél┞ek esetéﾐ lehet felﾏeﾐtést adﾐi. A korlátozott zóﾐák kijelölésére a 
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seHességIsökkeﾐtett övezetek kijelöléséﾐek szaHál┞szerűségei érvéﾐ┞esek, kiegészítve azzal, hog┞ az 
övezetHeﾐ található kereskedelﾏi-, illetve áruforgalﾏi igéﾐ┞ekkel Híró iﾐtézﾏéﾐ┞ekre is tekiﾐtettel kell 
leﾐﾐi. 

A teherforgalﾏi korlátozások a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása. 

A teherforgalﾏi korlátozások a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is szerepeltek. 

ヵ.ヱ.ン. Behajtáskorlátozások 

Behajtáskorlátozott területek kialakításával ﾏérsékelhető a lakóterületekeﾐ átﾏeﾐő autóforgaloﾏ, 
aﾏel┞ Isökkeﾐtheti az adott terület zajszeﾐﾐ┞ezését és javítja a területeﾐ élők köz- és Hiztoﾐságérzetét, 
valaﾏiﾐt a körﾐ┞ezeti terhelés értéke is Isökkeﾐhet. 

Soroksár közúti hálózatáﾐak geriﾐIét jeleﾐleg a sugáriráﾐ┞ú, Budapest Helvárosával, valaﾏiﾐt a 
kerületet határoló autóutakkal összekötő ﾐag┞oHH kapaIitású ふtöHHsávosぶ utak képezik. Mivel ezeﾐ 
hálózati eleﾏek ﾐeﾏIsak a kerület sugáriráﾐ┞ú forgalﾏát elégítik ki, haﾐeﾏ a körﾐ┞ező települések és 
Budapest Helvárosa között közlekedők által geﾐeráltat is, ezért reﾐdszeresek a forgalﾏi torlódások. 
Ezek elkerülése végett a járﾏűvezetők a lakóövezeti fuﾐkIiójú ﾏellékutakat haszﾐálják, aﾏel┞ jeleﾐtős 
forgaloﾏterhelést jeleﾐt a kertvárosHaﾐ, lakóövezetHeﾐ. A Hehajtáskorlátozás eléréséhez száﾏos 
eszköz áll reﾐdelkezésre: 

• A Iélforgalﾏi zóﾐák forgaloﾏteIhﾐikai Heavatkozás ﾏegvalósítása a zóﾐa határait képező 
IsoﾏópoﾐtágふakぶHaﾐ közúti jelzőtáHlák kihel┞ezésével lehetséges. A Isak Iélforgaloﾏ száﾏára 
ﾏegﾐ┞itott hálózati eleﾏeket „Miﾐdkét oldalról Hehajtaﾐi tilos” tilalﾏi jelzőtáHla és alatta 
„Kivéve Iélforgaloﾏ” kiegészítő jelzőtáHla eg┞üttes haszﾐálatával Iélszerű jelölﾐi. 

• A zóﾐahatárt ﾐeﾏ képező Isoﾏópoﾐti ágふakぶHaﾐ – jelleﾏzőeﾐ sugáriráﾐ┞Haﾐ – a Hehajtási 
korlátozásra fig┞elﾏet felhívó előjelző – tájékoztató – közúti jelzőtáHlák kihel┞ezése javasolt. 
Eﾐﾐek forgaloﾏteIhﾐikai eszköze – ﾐeﾏ autóutak, autópál┞ák esetéHeﾐ – a kék alapoﾐ, a 
Isoﾏópoﾐti kialakítást tartalﾏazó jelzőtáHlákoﾐ az eg┞es – Hehajtási korlátozással Híró – 
iráﾐ┞okHa ﾏutató ﾐ┞ilakoﾐ elhel┞ezett „Miﾐdkét oldalról Hehajtaﾐi tilos” alatta „Kivéve 
Iélforgaloﾏ” piktograﾏok feltüﾐtetése. 

A Hehajtási korlátozással Híró területek kijelölése soráﾐ külöﾐös fig┞eleﾏﾏel kell leﾐﾐi a reﾐdszersziﾐtű 
tervezésre, azaz ﾐe eg┞-eg┞ utIa kerüljöﾐ kijelölésre, haﾐeﾏ zóﾐareﾐdszerHeﾐ kerüljöﾐ ﾏegvalósításra 
a korlátozás. 

A Hehajtáskorlátozások a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

•  ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása. 

ヵ.ヱ.ヴ. Eg┞iráﾐ┞úsítások 

A közúti hálózati eleﾏek eg┞iráﾐ┞úsításáﾐak a Iélja a közlekedési áraﾏlatok raIioﾐalizálása, a 
Isoﾏópoﾐti ﾏozgások Isökkeﾐtése, valaﾏiﾐt a forgaloﾏHiztoﾐság ﾐövelése elsősorHaﾐ a 
lakófuﾐkIióval reﾐdelkező területekeﾐ. 

A kerület úthálózatáﾐak paraﾏéterei ふközlekedési utak szélessége, Isoﾏópoﾐtok Heláthatósága stH.ぶ 
veg┞es képet ﾏutatﾐak a lakófuﾐkIiójú területeket illetőeﾐ. Száﾏos keresztﾏetszeteﾐ a kétiráﾐ┞ú 
közlekedésre ﾏeghatározott tervezési szaHváﾐ┞értékek ﾏiﾐiﾏuﾏa ふvag┞ aﾐﾐál is kiseHH értékぶ teljesül, 
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aﾏel┞ Halesetveszél┞es hel┞zeteket, illetve a kétiráﾐ┞ú járﾏűﾏozgások akadál┞oztatását 
eredﾏéﾐ┞ezheti.  

Az eg┞iráﾐ┞úsítás Hevezetése elsősorHaﾐ az úthálózati eleﾏek forgaloﾏteIhﾐikai eszközökkel ふﾏiﾐd 
jelzőtáHla, ﾏiﾐd pedig útHurkolati jelek alkalﾏazásávalぶ törtéﾐő ellátásával lehetséges. Foﾐtos 
kieﾏelﾐi, hog┞ a tervezést reﾐdszersziﾐteﾐ, ﾐeﾏ pedig ﾏikrosziﾐteﾐ ふeg┞-eg┞ utIára voﾐatkozóaﾐぶ 
szükséges elvégezﾐi, aﾏel┞ a terület teljes forgaloﾏteIhﾐikai felülvizsgálatát jeleﾐti a körüljárhatóság 
és az épületek ﾏegközelíthetőségéﾐek szeﾏ előtt tartásával. A szűk keresztﾏetszetek felszáﾏolásával 
és az eg┞iráﾐ┞úsításHól adódóaﾐ a Isoﾏópoﾐti ﾏozgások Isökkeﾐésével az útpál┞a eg┞es részei 
haszﾐosíthatók parkolóhel┞kéﾐt, kerékpáros iﾐfrastruktúrakéﾐt ふpl. elleﾐiráﾐ┞ú kerékpársáv vag┞ 
ﾐ┞oﾏぶ vag┞ járdafelületkéﾐt. 

Az eg┞iráﾐ┞úsítások a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• a ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása, 
• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 

ヵ.ヱ.ヵ. G┞alogátkelést elősegítő ﾏegoldások telepítése 

A g┞alogátkelést elősegítő ﾏegoldások telepítéséﾐek a Iélja a közúti pál┞a g┞alogosaﾐ törtéﾐő 
Hiztoﾐságos keresztezéséﾐek ﾏegtereﾏtése az elsőHHségi viszoﾐ┞ok ﾏeghatározásával. 

Soroksároﾐ száﾏos kijelölt g┞alogátkelőhel┞ található fol┞ópál┞áﾐ, illetve IsoﾏópoﾐtHaﾐ eg┞aráﾐt, 
aﾏel┞ek a forgaloﾏHiztoﾐság ﾐövelését szolgálják. Eﾐﾐek elleﾐére töHH ol┞aﾐ – elsősorHaﾐ autóHusz-
ﾏegállóhel┞ek körﾐ┞ékéﾐ értelﾏezett – hel┞szíﾐeﾐ lehet szükséges kijelölt g┞alogátkelőhel┞ létesítése. 
Az átkelést segítő ﾏegoldásokra töHH eszköz áll reﾐdelkezésre Helterületeﾐ, úg┞ﾏiﾐt: 

• jelzőláﾏpás kijelölt g┞alogátkelőhel┞ létesítése fol┞ópál┞áﾐ vag┞ IsoﾏópoﾐtHaﾐ a forgalﾏi 
adottságok fig┞eleﾏHe vételével, középsziget ﾐélkül, 

• jelzőláﾏpás kijelölt g┞alogátkelőhel┞ létesítése fol┞ópál┞áﾐ vag┞ IsoﾏópoﾐtHaﾐ a forgalﾏi 
adottságok fig┞eleﾏHe vételével, középszigettel, 

• jelzőtáHlás kijelölt g┞alogátkelőhel┞ létesítése fol┞ópál┞áﾐ vag┞ IsoﾏópoﾐtHaﾐ a forgalﾏi 
adottságok fig┞eleﾏHe vételével, középszigettel, 

• jelzőtáHlás kijelölt g┞alogátkelőhel┞ létesítése fol┞ópál┞áﾐ vag┞ IsoﾏópoﾐtHaﾐ a forgalﾏi 
adottságok fig┞eleﾏHe vételével, középsziget ﾐélkül. 

Külterületi szakaszoﾐ g┞alogos Hejeleﾐtkezéseﾐ alapuló seHességhatár-Isökkeﾐtéssel lehet elősegíteﾐi 
a Hiztoﾐságos átkelést. 

Az átkelést elősegítő ﾏegoldások hel┞éﾐek kijelölése és tervezése soráﾐ külöﾐös tekiﾐtettel kell leﾐﾐi 
száﾏos paraﾏéterre, ﾏiﾐt például  

• a forgaloﾏszáﾏlálási adatokra ふutat keresztező g┞alogosok ﾏeﾐﾐ┞iségeぶ, 
• a közelHeﾐ lévő autóHusz-ﾏegállóhel┞ek ﾏeglétére, illetve az iﾐtézﾏéﾐ┞ek, épületek 

fuﾐkIiójaira, 
• közúti pál┞a geoﾏetriai paraﾏétereire ふpl. Heláthatóság, sávok száﾏa stH.ぶ, 
• láthatósági viszoﾐ┞okra. 

TováHHá a tervezési fol┞aﾏat időszükségletéﾐek ﾏeghatározása soráﾐ fig┞eleﾏHe kell veﾐﾐi a hatósági 
eﾐgedél┞eztetési fol┞aﾏatot is. 

A g┞alogátkelést elősegítő ﾏegoldások telepítése a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 
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ヵ.ヱ.ヶ. G┞űjtő és főutak Isoﾏópoﾐtjaiﾐak forgaloﾏiráﾐ┞ítási felülvizsgálata 

A g┞űjtő- és főutak Isoﾏópoﾐtjaiﾐak forgaloﾏiráﾐ┞ítási felülvizsgálata az eg┞es Isoﾏópoﾐti ﾏozgások 
Hiztoﾐságos leHoﾐ┞olításáﾐak ﾏegtereﾏtését szolgálja a közúti pál┞a kapaIitására való tekiﾐtettel. 

A kerületi Isoﾏópoﾐtok jeleﾐleg jelzőláﾏpával, jelzőtáHlával vag┞ jogszaHál┞i alapoﾐ 
ふ„joHHkézszaHál┞”ぶ iráﾐ┞ítottak. A szaHál┞ozás ﾏódja száﾏos forgaloﾏteIhﾐikai ふpl. forgaloﾏﾐag┞ság 
stH.ぶ és Hiztoﾐsági ふpl. Heláthatóság stH.ぶ paraﾏéter fig┞eleﾏHe vételével kerül kialakításra, aﾏel┞et 
fol┞aﾏatosaﾐ vizsgálﾐi kell és szükség esetéﾐ a forgaloﾏiráﾐ┞ítás ﾏódját ﾏódosítaﾐi kell.  

A jelzőláﾏpás Isoﾏópoﾐtok alkalﾏazása elsősorHaﾐ a g┞alogátkelőhell┞el ellátott, eg┞ﾏástól 
jeleﾐtőseﾐ eltérő forgaloﾏﾐag┞sággal reﾐdelkező g┞űjtő- és főutak találkozásáﾐál ajáﾐlott. Ezzel 
ﾐövelhető a forgaloﾏHiztoﾐság, a forgalﾏi igéﾐ┞ek a g┞űjtőutak tekiﾐtetéHeﾐ joHHaﾐ szolgálhatók ki, 
azoﾐHaﾐ a főutak kapaIitását ﾐegatívaﾐ Hefol┞ásolhatja ふidőveszteséget okozhatぶ, ezért iﾐdokolt lehet 
a forgaloﾏtól függő iráﾐ┞ítás. 

A jelzőtáHlás szaHál┞ozás hasoﾐló forgalﾏi paraﾏéterekkel és kialakítással reﾐdelkező utak 
tekiﾐtetéHeﾐ lehet ﾏegoldás a hatékoﾐ┞ forgaloﾏ-leHoﾐ┞olításra, ﾏíg a jogszaHál┞i iráﾐ┞ítás 
elsősorHaﾐ a forgaloﾏIsillapított ふTeﾏpoンヰぶ övezetekHeﾐ ajáﾐlott. 

A felülvizsgálat soráﾐ kellő fig┞elﾏet szükséges fordítaﾐi – a forgaloﾏteIhﾐikai és Hiztoﾐsági 
paraﾏéterek vizsgálata ﾏellett – a reﾐdszerszeﾏléletű tervezésre, aﾏel┞ külöﾐösképp a haﾐgolt 
jelzőláﾏpás Isoﾏópoﾐtok tekiﾐtetéHeﾐ alkalﾏazaﾐdó. Eﾏellett iﾐﾐovatív jelzőláﾏpa-prograﾏok ふpl. 
forgaloﾏfüggő fázisidőtervvel ﾏűködőぶ telepítését is ajáﾐlott foﾐtolóra veﾐﾐi. 

A g┞űjtő és főutak Isoﾏópoﾐtjaiﾐak forgaloﾏiráﾐ┞ítási felülvizsgálata a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 

ヵ.ヲ. Parkolás fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ヲ.ヱ.  P+R, B+R parkolók/tárolók létesítése 

A P+R és B+R fuﾐkIió telepítése azt a Iélt tűzi ki, hog┞ a városközpoﾐttól távolaHH eső, közösségi 
közlekedéssel ﾐeﾏ ﾏegfelelőeﾐ kiszolgált területről eg┞éﾐi ﾏódoﾐ, szeﾏél┞gépjárﾏűvel vag┞ 
kerékpárral érjék el a közösségi közlekedést az ott élők. A közösségi közlekedéssel pedig a 
városközpoﾐthoz közeleHHi részutazás valósul ﾏeg, tehát, ha ﾐeﾏ is az egész utazás hosszáﾐ, de a 
kritikus szakaszoﾐ feﾐﾐtartható közlekedési eszközt haszﾐálﾐak az utasok. A P+R parkoló eg┞ ol┞aﾐ 
átszállóhel┞, ahol eg┞éﾐi járﾏűről közösségi közlekedésre az eg┞ik iráﾐ┞Haﾐ, és ug┞aﾐíg┞ visszavált az 
utazó a ﾏásik iráﾐ┞Haﾐ. Ehhez az átszállóhel┞hez szükséges ﾏegfelelő közúthálózat, átszállási hel┞ és 
közösségi közlekedési kapIsolat. A ﾏegfelelő közúti kapIsolat azt jeleﾐti, hog┞ az eg┞éﾐi közlekedési 
igéﾐ┞ek jól le tudjaﾐak Hoﾐ┞olódﾐi, kedvező kapaIitású és jó forgalﾏi leHoﾐ┞olódású úthálózat köti 
össze a városközpoﾐttól távolaHH eső lakó térségeket a P+R parkolóhell┞el. 

Soroksár esetéﾐ ﾏiﾐd a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal, ﾏiﾐd a HÉV voﾐal elfogadható közösségi közlekedési 
eljutási lehetőséget Hiztosít Budapest városközpoﾐtja felé. Hároﾏ hel┞szíﾐeﾐ javasolt P+R parkolót 
létesíteﾐi. 

ヱ. Már jeleﾐleg is érdeﾏes kiépíteﾐi Soroksár Milleﾐﾐiuﾏ-telep HÉV ﾏegállóhel┞ﾐél eg┞ P+R 
parkolót. 
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ヲ. Soroksár vasútálloﾏás ﾐ┞ugati oldaláﾐ eg┞ kiseHH kapaIitású, elsősorHaﾐ soroksári igéﾐ┞eket 
kiszolgáló P+R parkoló javasolt. A tervezést és kivitelezést a ﾏegújuló vasútvoﾐallal 
harﾏoﾐizáltaﾐ érdeﾏes ﾏegvalósítaﾐi. 

ン. Soroksár vasútálloﾏás keleti feléﾐ pedig ﾐag┞oHH kapaIitású, elsősorHaﾐ térségi igéﾐ┞eket 
kiszolgáló parkoló javasolt. Az előző poﾐthoz hasoﾐlóaﾐ itt is először a vasútvoﾐal fejlesztést 
szükséges ﾏegvárﾐi, továHHá az ide vezető közúthálózat fejlesztést is el kell végezﾐi. 

Tekiﾐtettel arra, hog┞ ﾏiﾐdkét kötöttpál┞ás kapIsolat tervezés alatt áll, az adott projektekHeﾐ 
ﾏegvalósuló fejlesztések és a P+R fejlesztések összehaﾐgolása kieﾏelteﾐ foﾐtos. A legkedvezőHH 
esetHeﾐ ezek a Heruházások eg┞ projektkéﾐt valósulﾐak ﾏeg, íg┞ a tervek és az üteﾏezések illesztése 
garaﾐtált. 

Bár ﾐeﾏ Soroksár hatásköréHe tartozik, de érdeﾏes erőseﾐ táﾏogatﾐi és loHHizﾐi ﾏiﾐdeﾐ ol┞aﾐ 
kezdeﾏéﾐ┞ezésért, aﾏel┞ az iﾐgázási teﾐgel┞ Budapesteﾐ kívüli településeiﾐ ふDuﾐaharaszti, ÓIsa, 
Taksoﾐ┞, Duﾐavarsáﾐ┞, DaHasぶ Helül Hiztosítja a kötöttpál┞ás haszﾐálat joHH elérését P+R parkolóval. 
Ez ug┞aﾐis a fokozódó eg┞éﾐi szeﾏél┞gépjárﾏűves iﾐgázási igéﾐ┞t vissza tudja fogﾐi, íg┞ az ﾐeﾏ jeleﾐik 
ﾏeg Soroksár Helterületéﾐ. 

A kerékpáros közlekedés ﾐépszerűségéhez és a ﾏódváltás elősegítéséhez eleﾐgedhetetleﾐ, hog┞ a 
kerékpáros iﾐfrastruktúra részekéﾐt ﾏegfelelő tárolási lehetőségek álljaﾐak reﾐdelkezésre; akár a 
reﾐdszereseﾐ ふhivatásforgaloﾏHaﾐぶ kerékpározók, akár az alkalﾏi HiIiklisek száﾏára. A kerékpárok 
tárolására alapvetőeﾐ két iráﾐ┞Hól ﾏutatkozik igéﾐ┞: az átszálló forgaloﾏ ふﾏódváltókぶ részéről és a 
jelleﾏzőeﾐ iﾐtézﾏéﾐ┞i kapIsolódású Iélforgaloﾏ részéről ふez utóHHit a ﾏoHilitási poﾐt fejlesztési eleﾏ 
kezeliぶ. A ﾐag┞oHH közlekedési IsoﾏópoﾐtokHaﾐ ふpl. vasútálloﾏásﾐálぶ létesíteﾐdő B+R tárolók részéről 
alapvető ﾏűszaki elvárás a fedett kialakítás, a zárhatósággal vag┞ kaﾏerás ﾏegfig┞eléssel garaﾐtált 
aﾐ┞agi Hiztoﾐság. Magukﾐak a tárolóhel┞ekﾐek ふparkolóhel┞ekﾐekぶ pedig ol┞aﾐ táﾏaszokﾐak kell 
leﾐﾐie, ﾏel┞ a legtöHH kerékpár kialakítással koﾏpatiHilis és aﾏiﾐek a HiIiklik ﾐekidöﾐthetőek. 

A P+R parkolók és B+R tárolók létesítése a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége, 
• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

A P+R, B+R parkolók/tárolók létesítése a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is szerepeltek. 

ヵ.ヲ.ヲ. ParkolásszaHál┞ozás 

A parkolásszaHál┞ozás eg┞ ol┞aﾐ eszköz, aﾏel┞ a jeleﾐtős Iélforgaloﾏﾏal reﾐdelkező hel┞ekeﾐ szűkös 
daraHszáﾏHaﾐ elérhető parkolóhel┞eket várospolitikai Iélok ﾏeﾐtéﾐ Hiztosítja a felhaszﾐálók száﾏára 
tiltással, korlátozással, fizető parkolási övezetek Hevezetésével és/vag┞ eg┞edi eﾐgedél┞ekkel. Eﾐﾐek 
értelﾏéHeﾐ a KRES) szeriﾐti ﾏegállás és várakozás is il┞eﾐ szaHál┞ozási eszköz. A parkolásszaHál┞ozást 
lokálisaﾐ, azaz eg┞-eg┞ forgaloﾏvoﾐzó hel┞hez köthetőeﾐ és átfogóaﾐ, azaz eg┞ ﾐag┞oHH 
területeg┞ségre voﾐatkozóaﾐ is szükséges vizsgálﾐi, ug┞aﾐis a parkolási igéﾐ┞ a forgaloﾏvoﾐzó 
létesítﾏéﾐ┞ektől jeleﾐtőseHH ふンヰヰ-ヵヰヰ ﾏぶ távolságra is ﾏegjeleﾐhet, ha ez továHHra is kedvező eljutást 
Hiztosít az utazás soráﾐ. A parkolási igéﾐ┞ek közül kieﾏeleﾐdő hároﾏ: lakóhel┞hez közeli lakossági 
parkolási igéﾐ┞, hel┞i forgaloﾏvoﾐzó létesítﾏéﾐ┞hez köthető parkolási igéﾐ┞ ふpl. hel┞i kereskedelﾏi 
eg┞ség, oktatási iﾐtézﾏéﾐ┞ stH.ぶ és átszálló forgaloﾏhoz köthető parkolási igéﾐ┞ ふjelleﾏzőeﾐ ﾐapi 
iﾐgázás soráﾐ ﾏegvalósuló, P+R igéﾐ┞, aﾏel┞ adott esetHeﾐ ﾐeﾏ erre a Iélra kialakított hel┞eﾐ valósul 
ﾏegぶ. 
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Közterületi parkolási goﾐdok tekiﾐtetéHeﾐ Soroksároﾐ a városközpoﾐt, a Hősök tere és körﾐ┞ezete 
ériﾐtett. Ez a terület ug┞aﾐis eg┞szerre szolgálja ki ﾏiﾐdhároﾏ feﾐt eﾏlített parkolási igéﾐ┞t, aﾏel┞ek 
az eltérő időHeli igéﾐ┞ek ﾏiatt tereﾏteﾐek koﾐfliktus hel┞zetet. Jeleﾐtős a hel┞i lakóépülethez köthető 
lakossági parkolási igéﾐ┞, továHHá foﾐtos kerületi fuﾐkIiók is itt érhetők el ふiskolák, szakorvosi 
reﾐdelők, öﾐkorﾏáﾐ┞zati üg┞iﾐtézési közpoﾐt, Holtok, veﾐdéglátóhel┞ekぶ. Ezek jelleﾏzőeﾐ vag┞ 
lakIíﾏhez köthető parkolási igéﾐ┞ek, vag┞ rövid idejű parkolási igéﾐ┞ek. TováHHá az utóHHi évek 
tapasztalata alapjáﾐ P+R jellegű parkolási igéﾐ┞ is ﾏegjeleﾐt, elsősorHaﾐ a HÉV ﾏegállóhoz közeli 
hel┞ekeﾐ. UtóHHi ug┞aﾐakkor hosszaHH idejű parkolást jeleﾐt. Ez a kétféle igéﾐ┞ koﾐfliktusHaﾐ áll 
eg┞ﾏással, ug┞aﾐis a rövid idejű ﾐapközHeﾐi parkolás jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐt parkolóhel┞ kíﾐálattal 
találkozik a hajﾐalHaﾐ/reggel kezdődő és egész ﾐap foglalt P+R jellegű parkolások ﾏiatt. 

A parkolásszaHál┞ozás a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A parkolásszaHál┞ozás a KÉS)-Heﾐ, a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is 
szerepelt. 

ヵ.ン. Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ン.ヱ. Külső kerületi körút 

A Külső kerületi körút a közúti iﾐfrastruktúra Hővítését szolgáló fejlesztési eleﾏ. Soroksárt ériﾐtő 
szakaszáﾐak Iélja közvetleﾐ közúti kapIsolat Hiztosítása a szoﾏszédos XVIII. kerület felé, aﾏel┞ jeleﾐleg 
Isak kerülővel, alaIsoﾐ┞ kapaIitású utakoﾐ keresztül érhető el. A fejlesztés ﾐeﾏ Isak a két kerület 
közötti igéﾐ┞ek kiszolgálását segíteﾐé, haﾐeﾏ eg┞úttal – az előHHiekﾐek a jeleﾐlegi kerülőutakról való 
átvoﾐzásával – teherﾏeﾐtesíteﾐe száﾏos eg┞éH útvoﾐalat is. 

Az új kapIsolat kialakítása a VeIsés út Mヵ autópál┞a alatt törtéﾐő átvezetésével, ill. ﾏeglévő 
szakaszaiﾐak ヲ┝ヱ forgalﾏi sávra Hővítésével ふaz elkerülő út Isoﾏópoﾐtjáigぶ törtéﾐﾐe, II. reﾐdű városi 
főútkéﾐt. A Fővárosi Reﾐdezési SzaHál┞zat ふFRS)ぶ és a TS)T a VeIsés útoﾐ jelöli a fejlesztést. A 
Közlekedési KoﾐIepIió az Mヵ-ös autópál┞ával Isoﾏópoﾐt kialakítását javasolja, ez azoﾐHaﾐ a ﾏeglévő 
Isoﾏópoﾐtok közelsége ﾏiatt kétséges, hog┞ kivitelezhető-e. A fejlesztéssel összefüggésHeﾐ 
vizsgálaﾐdó, hog┞ ﾏeﾐﾐ┞ivel ﾐövelﾐé az átﾏeﾐő forgalﾏat Soroksároﾐ, a vasúttól ﾐ┞ugatra fekvő 
területeﾐ. 

A Külső keleti körút a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A Külső kerületi körút a KÉS)-Heﾐ, a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ, 
illetve a ヲヵヰ/ヲヰヲヰ. ふV. ヲΒ.ぶ Korﾏ. reﾐdeletHeﾐ is szerepelt. Az útszakasz terveztetése – jeleﾐ koﾐIepIió 
készítésével eg┞időHeﾐ – fol┞aﾏatHaﾐ vaﾐ. 

ヵ.ン.ヲ. Soroksári elkerülő út 

A soroksári elkerülő út a közúti iﾐfrastruktúra Hővítését szolgáló fejlesztési eleﾏ. Fő Iélja elterelﾐi az 
átﾏeﾐő forgalﾏat a sűrűﾐ lakott területek útjairól, íg┞ az ott lakók keveseHH káros körﾐ┞ezeti hatásﾐak 
ふpl. zaj, légszeﾐﾐ┞ezésぶ leszﾐek kitéve. Az új út a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal keleti oldaláﾐ épülﾐe ﾏeg I. reﾐdű, 
országos, ヲ┝ヱ sávos főútkéﾐt, ン szakaszra Hoﾐtva: az ÓIsai út – VeIsés út, VeIsés út – SzeﾐtlőriﾐIi út és 
végül a SzeﾐtlőriﾐIi út – Helsiﾐki út között. ふEzek közül az utolsó, északi szakasz Isak felsőHH sziﾐtű 
szaHál┞ozásHaﾐ szerepel.ぶ Az út kiépítéséhez jeleﾐtős kisajátításokra vaﾐ szükség, ezek ﾐehezítik a 
ﾏegvalósítást. 
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Kérdéses, hog┞ az elkerülő út ﾏeﾐﾐ┞ire tudja Hetölteﾐi a szerepét és ﾏekkora forgalﾏat tud elvoﾐzaﾐi 
a GrassalkoviIh útról, ﾏert az értiﾐtett útszakasz forgalﾏáﾐak jeleﾐtős ふﾐag┞oHHぶ részét jeleﾐleg a 
Haraszti útoﾐ érkezők adják, ﾐeﾏ pedig az ÓIsai útoﾐ érkezők. Miﾐdeﾐképpeﾐ részletes vizsgálat 
ふﾏikro- és ﾏakroﾏodellezésぶ tudja eldöﾐteﾐi, hog┞ ﾏel┞ szakaszok, szakaszIsoportok ふesetleg Isak a 
teljes elkerülő út eg┞Heﾐぶ tudﾐak, és ha igeﾐ, ﾏekkora forgalﾏat elvoﾐzaﾐi. 

A Soroksári elkerülő út a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása. 

A Soroksári elkerülő út a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ 
is szerepelt. 

ヵ.ン.ン. Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út 

Az Mヰ autóút – Haraszti út közötti összekötő út a közúti iﾐfrastruktúra Hővítését szolgáló fejlesztési 
eleﾏ. Fő Iélja közúti kapIsolat Hiztosítása az eﾏlített két út között, aﾏel┞re jeleﾐleg – a jeleﾐtős 
teherfogalﾏi igéﾐ┞ elleﾐére – ﾐeﾏ létezik a szaHál┞okﾐak ふterhelési korlátozásぶ ﾏegfelelő alterﾐatíva, 
íg┞ az jeleﾐtős részHeﾐ szaHál┞talaﾐul, lakóterületi g┞űjtőutakoﾐ keresztül Hoﾐ┞olódik. A fejlesztést 
ezért ﾐeﾏ Isak a kapIsolat Hiztosítása iﾐdokolja, haﾐeﾏ a lakóterületek ﾏeﾐtesítése is a feﾐti 
teherforgaloﾏtól. 

Az út az Mヰ autóút – BILK IsoﾏópoﾐtHól iﾐdulﾐa ki, külöﾐ sziﾐtHeﾐ keresztezﾐé a ヱヵヰ-es vasútvoﾐalat, 
a ráIkevei HÉV-et és a Haraszti utat, ﾏajd a Haraszti úthoz ﾐ┞ugat felől kapIsolódva, sziﾐtHeﾐi 
IsoﾏópoﾐtHaﾐ végződﾐe. A tervezett kialakítás ヲ┝ヱ forgalﾏi sáv, II. reﾐdű városi főútﾐak ﾏegfelelőeﾐ. 
Az Mヰ autóúthoz való kapIsolatra az előzﾏéﾐ┞ekHeﾐ töHHféle kialakítás is vizsgálatra került, ezek 
alapjáﾐ a továHHi tervezés soráﾐ kell ﾏajd a ﾏegvalósítaﾐdó változatot kijelölﾐi. A feﾐtiekeﾐ túl 
vizsgálaﾐdó az is, hog┞ a végIsoﾏópoﾐtokoﾐ kívüli, esetleges továHHi Isoﾏópoﾐtok ﾏil┞eﾐ forgalﾏi 
átreﾐdeződéseket okozhatﾐak a vasútvoﾐal és a Haraszti út közötti lakóterületekeﾐ. 

A Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása. 

Az Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út a KÉS)-Heﾐ, a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ, illetve a ヲヵヰ/ヲヰヲヰ. ふV. ヲΒ.ぶ Korﾏ. reﾐdeletHeﾐ is szerepelt. Az útszakasz 
terveztetése – jeleﾐ koﾐIepIió készítésével eg┞időHeﾐ – fol┞aﾏatHaﾐ vaﾐ. 

ヵ.ン.ヴ. G┞űjtőútfejlesztés új kapIsolatokkal 

A g┞űjtőútfejlesztés új kapIsolatokkal eg┞részt a ﾏeglévő közúti iﾐfrastruktúra fejlesztését, ﾏásrészt 
aﾐﾐak szükség szeriﾐti Hővítését is szolgáló fejlesztési eleﾏ. A g┞űjtőutak összekötésével, új 
kapIsolatok ﾐ┞itásával eg┞szerűHHé válik az eg┞es iﾐgatlaﾐok ﾏegközelítése, joHHaﾐ eloszlik a forgalﾏi 
terhelés, a lakóutak terhelése Isökkeﾐ, keveseHH kerülőt kell teﾐﾐiük az közlekedőkﾐek, javulhat a 
forgaloﾏ leHoﾐ┞olódása. A tervelőzﾏéﾐ┞ekHeﾐ töHH koﾐkrét javaslat felﾏerült. 

E javaslatok a tervezési fol┞aﾏat külöﾐHöző fázisaiHaﾐ vaﾐﾐak, a legtöHH esetHeﾐ a végleges kialakítás 
ﾏég vizsgálaﾐdó, tekiﾐtettel az ériﾐtett lakóterületeﾐ okozott forgalﾏi átreﾐdeﾐdeződésekre is. 

A g┞űjtőútfejlesztés új kapIsolatokkal a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A g┞űjtőútfejlesztés új kapIsolatokkal a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ 
szerepelt. 
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ヵ.ン.ヵ. Kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése 

A kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése a ﾏeglévő közúti iﾐfrastruktúra 
fejlesztését szolgáló fejlesztési eleﾏ. A proHléﾏás Isoﾏópoﾐtok ﾏűködése a forgaloﾏteIhﾐikai 
kialakítás, iráﾐ┞ítási ﾏód stH. ﾏegváltoztatásával, szükség esetéﾐ eg┞-eg┞ Isoﾏópoﾐti ág 
átalakításával, de ﾐéha akár kiseHH korrekIiókkal is jeleﾐtőseﾐ javítható. A tervelőzﾏéﾐ┞ekHeﾐ töHH 
koﾐkrét javaslat felﾏerült. 

E javaslatok a tervezési fol┞aﾏat külöﾐHöző fázisaiHaﾐ vaﾐﾐak, a legtöHH esetHeﾐ a végleges kialakítás 
ﾏég ﾐeﾏ eldöﾐtött. Foﾐtos kieﾏelﾐi, hog┞ az eg┞es fejlesztések eg┞ﾏásra is hatással lehetﾐek, a 
végleges változatokat erre tekiﾐtettel kell ﾏegtervezﾐi, ill. a ﾏegvalósítást is Iélszerű összehaﾐgolﾐi. 
Eﾏellett eg┞-eg┞ adott útvoﾐaloﾐ ﾐeﾏ Iélszerű az iráﾐ┞ítási ﾏódok ふpl. jelzőláﾏpa, körfogaloﾏぶ 
g┞akori váltakozása. 

A feﾐtiekeﾐ túl a kiseHH Isoﾏópoﾐtokat is Iélszerű felülvizsgálﾐi, aﾏi alapjáﾐ továHHi, a 
forgaloﾏHiztoﾐságot és -leHoﾐ┞olódást javító kiseHH korrekIióra ふpl. kilátást akadál┞ozó tereptárg┞ 
eltávolítása, a közúti jelzések láthatóvá tételeぶ tehető javaslat. 

A kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése ふaz AuIhaﾐ – SzeﾐtlőriﾐIi út 
körforgaloﾏ és a SzeﾐtlőriﾐIi út Méta utIai felüljárótól ﾐ┞ugatra eső Isoﾏópoﾐtok voﾐatkozásáHaﾐぶ a 
Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ szerepelt. 

ヵ.ヴ. Kötöttpál┞ás ふés kapIsolódó közútiぶ fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ヴ.ヱ. Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítése 

A Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése az eg┞ik legﾐag┞oHH Soroksárt ériﾐtő fejlesztési projekt. Eﾐﾐek 
Iélja, hog┞ a ﾏeglévő elővárosi vasútvoﾐalak felújításával és Hővítésével g┞ors, közvetleﾐ Helvárosi 
kapIsolatot Hiztosítsoﾐ, a szolgáltatási szíﾐvoﾐala és utasvoﾐzó ereje jeleﾐtőseﾐ ﾐövekedjeﾐ. 

A fejlesztés része az iﾐfrastruktúra ふvasúti al- és felépítﾏéﾐ┞, HiztosítóHereﾐdezés, eﾐergiaellátás, 
álloﾏások stH.ぶ korszerűsítése és a teljes járﾏűpark leIserélése. Eﾐﾐek eredﾏéﾐ┞ekéﾐt a voﾐal teljes 
hosszáHaﾐ akadál┞ﾏeﾐtes szolgáltatást fog ﾐ┞újtaﾐi, ﾏíg az általa okozott zaj- és eg┞éH 
körﾐ┞ezetterhelés jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐﾐi fog. Az soroksári álloﾏások töHHsége alapvetőeﾐ a jeleﾐlegi 
hel┞éﾐ fog ﾏegújulﾐi, eg┞edül a Szeﾐt Istváﾐ utIai ﾏegálló lesz áthel┞ezve a Huﾐ┞adi utIához és 
Milleﾐiuﾏtelep ﾏh. is elkerül a Lórév utIától a Dél utIa térségéHe.  Száﾏos hel┞szíﾐeﾐ ふpl. 
PesterzséHet, Duﾐaharaszti, Szigetszeﾐtﾏiklósぶ P+R és B+R parkolók kialakítása is szerepel a tervekHeﾐ, 
de Soroksároﾐ Helül Isak Milleﾐﾐiuﾏtelepﾐél ふIsatlakozó Heruházás keretéHeﾐぶ. 

A tervezett állapotHaﾐ Soroksár – Közvágóhíd között a ﾏeﾐetidő a jeleﾐlegihez képest töHH ﾏiﾐt ヱヰ 
perIIel rövideHH lesz ふa Helváros felé pedig ﾏég ﾐag┞oHH időﾐ┞ereség várható a közvetleﾐ Kálviﾐ téri 
kapIsolatﾐak köszöﾐhetőeﾐぶ. Eﾏellett a követési idő is jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐﾐi fog, a soroksári szakaszoﾐ 
IsúIsidőHeﾐ várhatóaﾐ Α,ヵ perIre. Vizsgálják g┞orsított voﾐatok közlekedtetését is, aﾏi továHHi 
ﾏeﾐetidő-rövidültést teﾐﾐe lehetővé. Miﾐdez igeﾐ voﾐzó eljutási lehetőséget tereﾏt a Helváros felé, 
aﾏi szükségessé teszi ﾏajd a párhuzaﾏos, ill. Isatlakozó autóHusz-hálózat felülvizsgálatát, a Hヶ-os 
HÉV-re való ráhordás kialakítását ふeﾐﾐek koﾐIepIiója jeleﾐleg ﾏég eg┞eztetés alatt állぶ. 
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A Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége, 
• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

A Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is szerepelt. 

ヵ.ヴ.ヲ. ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és kapIsolódó szolgáltatásfejlesztés 

A ヱヵヰ-es sz., Budapest – KeleHia vasútvoﾐal felújítása és kapIsolódó szolgáltatásfejlesztés a ﾏeglévő 
ﾐag┞vasúti voﾐal fejlesztését és kapaIitásáﾐak Hővítését szolgáló fejlesztési eleﾏ. A projekt Iélja a 
vasútvoﾐal ﾏeglévő iﾐfrastruktúrájáﾐak teljeskörű felújítása és Hővítése révéﾐ aﾐﾐak g┞ors és 
teljesítőképes ﾐeﾏzetközi szállítási fol┞osóvá fejlesztése.  

A Heruházás két fő üteﾏre vaﾐ Hoﾐtva, ﾏel┞ek között Soroksár álloﾏás jeleﾐti a határt ふa jeleﾐleg 
elérhető iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ a Soroksár – KeleHia üteﾏ ﾏegvalósítása várható haﾏaraHHぶ. A 
Budapesteﾐ Helüli szakaszoﾐ a ﾐ┞oﾏvoﾐal ﾏég ﾐeﾏ eldöﾐtött, lehetséges, hog┞ a jeleﾐlegitől eltérő 
hel┞re kerül át; ﾏíg a külső szakasz hel┞Heﾐ újul ﾏeg. A tervek szeriﾐt a vasútvoﾐal teljes hosszáﾐ 
ﾏásodik vágáﾐ┞ is létesülﾐi fog, a pál┞aseHesség pedig ヱヶヰ kﾏ/h-ra fog eﾏelkedﾐi. A legtöHH 
álloﾏásoﾐ – íg┞ Soroksároﾐ is – szerepel a tervekHeﾐ P+R, ill. B+R parkoló kialakítása is. 

A tervezett ﾏeﾐetreﾐdi koﾐIepIió alapjáﾐ a Déleg┞háza – Budapest szakaszoﾐ IsúIsidőHeﾐ ヱヵ 
perIeﾐkéﾐt fogﾐak közlekedﾐi a szeﾏél┞voﾐatok, ﾏel┞ek Helső végálloﾏása – aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ addig a Hヶ-
HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése is elkészül – a Kálviﾐ téreﾐ lesz. ふEﾏellett óráﾐkéﾐti távolsági voﾐatok 
is közlekedﾐi fogﾐak várhatóaﾐ a Keleti pál┞audvar felé, ﾏel┞ek ﾏegállási reﾐdje Soroksároﾐ Helül ﾏég 
kérdéses.ぶ 

A fejlesztés jeleﾐtőseﾐ javítaﾐi fogja voﾐal ﾏeﾐtéﾐ, ill. aﾐﾐak körﾐ┞ezetéHeﾐ fekvő települések vasúti 
eljutási lehetőségeit, aﾏi szükségessé teszi ﾏajd a párhuzaﾏos, ill. Isatlakozó autóHuszhálózat 
felülvizsgálatát, a vasútra való ráhordás kialakítását ふeﾐﾐek koﾐIepIiója ﾏég ﾐeﾏ készült elぶ. 

A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és kapIsolódó szolgáltatásfejlesztés a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége, 
• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és kapIsolódó szolgáltatásfejlesztés a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési 
KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ is szerepelt. 

ヵ.ヴ.ン. Külöﾐ sziﾐtű ﾐag┞vasúti átjárók 

Külöﾐ sziﾐtű ﾐag┞vasúti átjárók kialakításával elsősorHaﾐ a vasút elválasztó hatását lehet ﾏérsékelﾐi. 
Ezekkel kiválthatók ﾏeglévő sziﾐtHeﾐi átjárók ふﾏel┞ek révéﾐ a ﾏár létező kapIsolatok Hiztosíthatóak 
ﾏagasaHH szíﾐvoﾐaloﾐ, várakozás ﾐélkülぶ vag┞ létesíthetők új hel┞szíﾐeﾐ, új kapIsolatokat kialakítva. A 
fejlesztés ﾐeﾏ Isak a közvetleﾐül összekapIsolt két terület közötti igéﾐ┞ek kiszolgálását segíteﾐé, 
haﾐeﾏ eg┞úttal – az előHHiekﾐek a jeleﾐlegi kerülőutakról való átvoﾐzásával – teherﾏeﾐtesíteﾐe eg┞éH 
útvoﾐalakat is. Eﾏellett a külöﾐ sziﾐtű átjárók ﾐövelik ﾏiﾐd a közúti, ﾏiﾐd a vasúti oldal 
átHoIsátóképességét, a Hiztoﾐsági szíﾐvoﾐal ﾐövelése ﾏellett. 

Soroksár esetéHeﾐ a ヱヵヰ-es sz. vasútvoﾐal ﾏeﾐtéﾐ vaﾐ lehetőség külöﾐ sziﾐtű átjárók kialakítására. 
Eddig az előzﾏéﾐ┞tervekHeﾐ a ﾏeglévő sziﾐtHeﾐi átjáró kiváltása ﾏerült fel a VeIsés útﾐál, ill. új átjáró 
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létesítése az ErzséHet utIa voﾐaláHaﾐ vag┞ az álloﾏás felvételi épületétől délre; ﾏegvalósulása ez 
utóHHiﾐak valószíﾐűsíthető. Az új aluljáró forgalﾏáﾐak elvezetéséről goﾐdoskodﾐi kell. A hel┞szíﾐふekぶ 
kiválasztásakor ug┞aﾐis foﾐtos fig┞eleﾏHe veﾐﾐi, hog┞ az íg┞ Hiztosított új vag┞ ﾏegﾐövelt közúti 
kapaIitás jeleﾐtős forgalﾏat fog voﾐzaﾐi ﾐeﾏ Isak az átjáróhoz, haﾐeﾏ a kapIsolódó útvoﾐalakra is, 
külöﾐöseﾐ akkor, ha Isak eg┞ külöﾐ sziﾐtű átjáró fog létesülﾐi. A ﾏegvalósítás soráﾐ pedig érdeﾏes 
arra törekedﾐi, hog┞ az átjáró építése eg┞ üteﾏHeﾐ törtéﾐjeﾐ ﾏeg. 

A külöﾐ sziﾐtű ﾐag┞vasúti átjárók a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A külöﾐ sziﾐtű ﾐag┞vasúti átjárók a KÉS)-Heﾐ és a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ szerepelt. Az aluljáró és a hozzá vezető úthálózat eﾐgedél┞ezési terve 
elkészült. 

ヵ.ヴ.ヴ. Rézöﾐtő-TárIsás-ErzséHet utIák és Hősök terei átjárók 

A ráIkevei HÉV-voﾐal átjáróiﾐak fejlesztése Soroksár közpoﾐtjáHaﾐ fejlesztés Iélja a vasúti pál┞a 
elválasztó hatásáﾐak Isökkeﾐtése új átjárók ﾏegﾐ┞itása, ill. a ﾏeglévők felülvizsgálata révéﾐ. A 
fejlesztés két fő iﾐdoka eg┞részről a ﾏár jeleﾐleg is proHléﾏás hel┞zet javítása, ﾏásrészről a HÉV-voﾐal 
jövőHeﾐ várható ﾏeﾐetreﾐdi fejlesztése, ﾏel┞ a voﾐatok száﾏát – és ezzel a zárási időt – várhatóaﾐ 
ﾐövelﾐé. 

A fejlesztés alapkoﾐIepIiója, hog┞ a ﾏeglévő, Rézöﾐtő utIai és Hősök terei átjárók között kettő újaHH 
is létesül a TárIsás, ill. az ErzséHet utIa voﾐaláHaﾐ, ug┞aﾐakkor a ﾏeglévő átjárókhoz kapIsolódó közúti 
IsoﾏópoﾐtokHaﾐ eg┞es – az új hel┞szíﾐekeﾐ Hiztosított – iráﾐ┞ok ﾏegszűﾐﾐek. A tervezett 
ﾏegoldásHaﾐ a ﾐég┞ Isoﾏópoﾐt összefüggő reﾐdszert alkot, aﾏel┞ a kíváﾐt hálózati kapIsolatokat 
ﾏiﾐd Hiztosítja, a jeleﾐlegi hel┞zethez képest az útvoﾐalválasztási lehetőségek száﾏát ﾐöveli. Viszoﾐt a 
IsoﾏópoﾐtokHaﾐ ﾐiﾐIs ﾏegeﾐgedve az összes lehetséges közúti iráﾐ┞, Isak kellő ﾏértékű kapIsolatok, 
aﾏi által a Isoﾏópoﾐtok láﾏpafázisaiﾐak száﾏa Isökkeﾐ, áteresztőképességük pedig jeleﾐtőseﾐ 
ﾐövelhető. A tervek véglegesítése előtt ug┞aﾐakkor Iélszerű ﾏikrosziﾏuláIióval vizsgálﾐi a tervezett 
HÉV ﾏeﾐetreﾐd ﾏellett a közúti forgaloﾏ lefol┞ásáﾐak ﾏegfelelőségét. 

A Rézöﾐtő-TárIsás-ErzséHet utIák és Hősök terei átjárók a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

ヵ.ヵ. Közösségi közlekedési fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ヵ.ヱ. Éjszakai közösségi közlekedés fejlesztése 

Az éjszakai közösségi közlekedés fejlesztésével javítható a kerület töﾏegközlekedési elérhetősége a 
késő esti, kora hajﾐali ふalaIsoﾐ┞forgalﾏúぶ időszakokHaﾐ. A szaHadidő ﾏotiváltságú igéﾐ┞ek ふpl. 
szórakozóhel┞ről való hazajutásぶ ﾏellett a speIiális ﾏuﾐkareﾐdHeﾐ dolgozók ふkéső esti – kora hajﾐali 
ﾏuﾐkakezdés, ﾏuﾐkaHefejezésぶ hivatásforgalﾏi szükségletei is kielégíthetők.  

A jeleﾐlegi hálózatot tekiﾐtve Soroksár GrassalkoviIh út ﾏeﾐti részét és az Újtelep területeg┞séget 
szolgálják ki éjszakai járatok, aﾏel┞ek elsősorHaﾐ Budapest Helvárosával, sugáriráﾐ┞Haﾐ tereﾏteﾐek 
kapIsolatot. Az éjszakai viszoﾐ┞latokoﾐ reﾐdszeresített járatok fél óráﾐkéﾐt-óráﾐkéﾐt közlekedﾐek, a 
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ﾐap jellegétől ふﾏuﾐkaﾐap vag┞ szaHad- és ﾏuﾐkaszüﾐeti ﾐapぶ függetleﾐül. Az isﾏertetett, jeleﾐlegi 
éjszakai közösségi közlekedési hálózatot száﾏos eszközzel lehet fejleszteﾐi, úg┞ﾏiﾐt: 

• ﾏegfelelő utazási igéﾐ┞ek jeleﾐtkezésekor ふelsősorHaﾐ szaHad- és ﾏuﾐkaszüﾐeti ﾐapokoﾐぶ 
töHHletjáratok reﾐdszeresítése, 

• ﾐag┞oHH kapaIitású járﾏűvek alkalﾏazása ふelsősorHaﾐ a hajﾐali időszakHaﾐぶ, 
• a jeleﾐlegi hálózat voﾐalvezetéséﾐek ﾏódosítása a területek joHH feltárása érdekéHeﾐ, 
• az igéﾐ┞eket hatékoﾐ┞aﾐ kielégítő, igéﾐ┞vezérelt közlekedési reﾐdszer Hevezetése. 

A fejlesztés soráﾐ külöﾐös tekiﾐtettel kell leﾐﾐi az utazási igéﾐ┞ek ふelőzetesぶ felﾏérésére; azok 
változásáﾐak fol┞aﾏatos ﾏoﾐitorozására; útvoﾐalﾏódosítás esetéﾐ az ériﾐtett útpál┞ák geoﾏetriai 
kialakításáﾐak ﾏegfelelőségére; igéﾐ┞vezérelt közösségi közlekedés Hevezetése esetéﾐ az 
igéﾐ┞Hejeleﾐtő és közlekedésﾏeﾐedzsﾏeﾐti reﾐdszer kiépítésére. 

Az éjszakai töﾏegközlekedés fejlesztése a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége. 

Az éjszakai töﾏegközlekedés fejlesztése a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ 
szerepelt. 

ヵ.ヵ.ヲ. Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése 

A haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztésével javítható a kerületeﾐ Helüli 
területeg┞ségek ふpl. Újtelep és törtéﾐelﾏi városközpoﾐtぶ, illetve a kerület szoﾏszédos 
településekkel/kerületekkel való összeköttetése, valaﾏiﾐt új átszállási Isatlakozások alakíthatók ki az 
autóHuszos és a ﾐag┞oHH kapaIitású közlekedési eszközök ふpl. HÉV, voﾐatぶ haráﾐtiráﾐ┞Haﾐ is. A hálózati 
eleﾏ léﾐ┞ege, hog┞ a sugaras szerkezetű közlekedési hálózat ﾏellett a szoﾏszédos területeket átlósaﾐ 
köti össze. A fejlesztéssel – haráﾐtiráﾐ┞ú hel┞változtatás esetéﾐ – az eljutási idők jeleﾐtőseﾐ 
Isökkeﾐthetők, a szolgáltatási szíﾐvoﾐal ﾐövelhető, a közösségi közlekedés elérhetősége javítható. 

A jeleﾐlegi közösségi közlekedési hálózatot tekiﾐtve a fő haráﾐtiráﾐ┞ú eleﾏeket a szoﾏszédos XVIII. 
kerülettel való és a kerületeﾐ Helüli összeköttetések jeleﾐtik ritkáHH ふfél órás, órásぶ követési időközzel 
és szűkeHH üzeﾏidővel ふkéső esti és kora hajﾐali időszakHaﾐ ﾐiﾐIs il┞eﾐ szolgáltatásぶ. Az átlós 
voﾐalakoﾐ alapuló szolgáltatást száﾏos eszközzel lehet fejleszteﾐi: 

• új autóHuszvoﾐalak reﾐdszeresítése kerületeﾐ Helül, az eg┞es területek ﾏiﾐél ﾏagasaHH sziﾐtű 
feltárásával, lefedettségével; 

• a szoﾏszédos kerületekkel, Budapest közigazgatási határáﾐ kívül lévő településekkel 
összeköttetést tereﾏtő – ﾐeﾏ sugáriráﾐ┞ú – autóHuszvoﾐalak összekötése, újak létesítése; 

• jeleﾐlegi haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési szolgáltatás kíﾐálati paraﾏétereiﾐek ふpl. 
járatsűrűség, üzeﾏidőぶ javítása az utazási igéﾐ┞ekhez illeszkedőeﾐ; 

• az alaIsoﾐ┞forgalﾏú időszakokHaﾐ az utazási igéﾐ┞eket hatékoﾐ┞aHHaﾐ kiszolgáló, 
igéﾐ┞vezérelt közösségi közlekedés Hevezetése. 

A fejlesztés soráﾐ külöﾐös fig┞elﾏet kell fordítaﾐi a jeleﾐlegi és láteﾐs hel┞változtatási igéﾐ┞ekre, a 
ﾏódváltás ﾏértékéﾐek ﾏeghatározására, valaﾏiﾐt ezeﾐ paraﾏéterek fol┞aﾏatos elleﾐőrzésére, 
felülvizsgálatára. Új autóHuszvoﾐal létesítése esetéﾐ az ériﾐtett szakaszok pál┞ára voﾐatkozó 
paraﾏétereit elleﾐőrizﾐi, szükség esetéﾐ ﾏódosítaﾐi kell. Az igéﾐ┞vezérelt közösségi közlekedés 
Hevezetése esetéﾐ az igéﾐ┞Hejeleﾐtő és közlekedésﾏeﾐedzsﾏeﾐti reﾐdszer kiépítése eleﾐgedhetetleﾐ. 
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A haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedés fejlesztése a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedés fejlesztése a KÉS)-Heﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ 
szerepelt. 

ヵ.ヵ.ン. Tarifaközösség kiterjesztése szoﾏszédos aggloﾏeráIiós településekre 

A tarifaközösség aggloﾏeráIiós településekre törtéﾐő kiterjesztésével – fővárosi kezdeﾏéﾐ┞ezéssel – 
eg┞szerűsíthető az utas száﾏára a jeg┞- és Hérletvásárlási fol┞aﾏat és a terﾏékek felhaszﾐálása, 
áttekiﾐthetőHHé és érthetőHHé válik a kialakított díjreﾐdszer igéﾐ┞Hevétele, valaﾏiﾐt feloldhatók a 
külöﾐHöző ﾏegreﾐdelési sziﾐtek ふállaﾏ, öﾐkorﾏáﾐ┞zatぶ által és a sziﾐtekeﾐ Helül ふvasút, autóHuszぶ 
elérhető szolgáltatások közötti – utasoldali – iﾐterﾏodalitási proHléﾏák. A fejlesztési eleﾏ legfőHH 
Iélja, hog┞ az utas ug┞aﾐazoﾐ jegg┞el vag┞ Hérlettel igéﾐ┞He tudja veﾐﾐi ﾏiﾐd a hel┞i, ﾏiﾐd pedig a 
hel┞közi közösségi közlekedést a reﾐdelkezésre álló eszközök ふautóHusz, voﾐatぶ Hárﾏel┞ikéﾐ. 

Jeleﾐleg – a fővárosoﾐ Helül – részHeﾐ ふHérletjeg┞ek tekiﾐtetéHeﾐぶ ﾏár ﾏegvalósult a tarifaközösség, 
hiszeﾐ ﾏiﾐd a kötöttpál┞ás ふHÉV, vasútぶ, ﾏiﾐd pedig az autóHuszos közösségi közlekedés eg┞ 
Hérletszelvéﾐﾐ┞el igéﾐ┞Hevehető, de a jeg┞alapú terﾏékek esetéHeﾐ ez az összhaﾐg ﾏég kialakításra 
vár. Az aggloﾏeráIiós ふvidékiぶ települések esetéHeﾐ a tarifaközösség kialakítása ﾏár ﾏegiﾐdult ふpl. Dél-
Hudai zóﾐaHérlet, Duﾐaharaszti Hérletぶ, de ﾏég kezdeti stádiuﾏáHaﾐ vaﾐ. Mivel Soroksár jeleﾐtős 
ﾏértékű iﾐgázó, ﾏuﾐkaﾏotiváltságú utassal Hír, ezért az ériﾐtett településeket és Soroksárt összekötő 
közösségi közlekedési szolgáltatások tekiﾐtetéHeﾐ az eg┞séges jeg┞- és Hérletreﾐdszer kialakítása 
kulIsfoﾐtosságú lehet. A reﾐdszer kialakítása elősegítheti az eg┞éﾐi gépjárﾏűforgaloﾏ Isökkeﾐését 
Soroksároﾐ Helül, ug┞aﾐis a Hudapesti tarifaközösség haszﾐálata érdekéHeﾐ a ﾏódváltás ﾐeﾏ 
elsősorHaﾐ Soroksároﾐ törtéﾐik ﾏeg, haﾐeﾏ ﾏár – valószíﾐűsíthetőeﾐ – az elővárosHaﾐ. 

A fejlesztési eleﾏ ﾏegvalósításáﾐak eszköze a külöﾐHöző szolgáltatások esetéﾐ alkalﾏazott díjtételek 
harﾏoﾐizálása a városhatároﾐ túlﾐ┞úlóaﾐ is, aﾏel┞ törtéﾐhet területi ふpl. zóﾐareﾐdszer kialakításaぶ 
vag┞ időHeli ふpl. időalapú jeg┞- és Hérletreﾐdszer Hevezetéseぶ alapoﾐ. 

A fejlesztés soráﾐ haﾐgsúl┞os fig┞elﾏet kell fordítaﾐi a külöﾐHöző szolgáltatásokﾐál alkalﾏazott 
elszáﾏolási reﾐdszerekre, az alkalﾏazott szoIiális ﾏeﾐetdíjtáﾏogatásokra, a jogi háttér 
ﾏegtereﾏtésére, valaﾏiﾐt az érvéﾐ┞Heﾐ lévő ÜzletszaHál┞zatok és Közszolgáltatási szerződések 
ﾏűszaki tartalﾏára. Ezzel eg┞ütt az ériﾐtett szervezetek Hevoﾐására ふállaﾏ, öﾐkorﾏáﾐ┞zatok, 
szolgáltatókぶ is kellő fig┞elﾏet szükséges szeﾐtelﾐi.  

A tarifaközösség kiterjesztése szoﾏszédos aggloﾏeráIiós településekre a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

ヵ.ヵ.ヴ. Új, kerületeﾐ Helüli közösségi közlekedési hálózati kapIsolatok adása 

Az új, kerületeﾐ Helüli közösségi közlekedési hálózati kapIsolatok létesítésével javítható a soroksári 
területeg┞ségek töﾏegközlekedési elérhetősége, Isökkeﾐthető az átszállások száﾏa, valaﾏiﾐt 
ﾏérsékelhető az eljutási idő ﾏértéke. Ez a ﾏódváltást is elősegítheti. A fejlesztés léﾐ┞ege, hog┞ a 
kerületeﾐ Helül a közösségi közlekedés voﾐzóHH és verseﾐ┞képeseHH leg┞eﾐ a lakosok száﾏára, leg┞eﾐ 
képes alterﾐatív közlekedési ﾏódot jeleﾐteﾐi az eg┞éﾐi közlekedés ﾏellett. 

Soroksár diﾐaﾏikusaﾐ fejlődik, aﾏel┞ településreﾐdezési szeﾏpoﾐtHól új lakóparkok, lakóterületek, 
illetve köziﾐtézﾏéﾐ┞ek ふpl. Új városközpoﾐtぶ létesítését jeleﾐti elsősorHaﾐ. Ezeﾐ iﾐfrastrukturális 
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eg┞ségek és a jeleﾐlegi városrészek kiszolgálására a ﾏegfelelő közösségi közlekedési hálózat kialakítása 
eleﾐgedhetetleﾐ, aﾏel┞ az aláHHi eszközökkel lehetséges: 

• a ﾏeglévő közösségi közlekedési hálózat felülvizsgálata ﾏiﾐd az útvoﾐal, ﾏiﾐd pedig a 
járatsűrűség tekiﾐtetéHeﾐ, kieﾏelteﾐ koﾐIeﾐtrálva az átszállásﾏeﾐtes eljutási lehetőségek 
Hiztosítására; 

• új autóHuszvoﾐalふakぶ létesítése az újépítésű lakóparkok, illetve köziﾐtézﾏéﾐ┞ek kiszolgálására 
a jeleﾐtkező hel┞változtatási igéﾐ┞ek fig┞eleﾏHevételével, ﾏegvizsgálva az igéﾐ┞vezérelt 
szolgáltatás elégséges voltát; 

• az iﾐfrastrukturális eg┞ségek joHH kiszolgálását lehetővé tevő új autóHusz-ﾏegállóhel┞ek 
létesítése, a jeleﾐlegi ﾏegállók térHeliségéﾐek felülvizsgálata; 

• ﾏeﾐetreﾐdHeﾐ jelölt Isatlakozások kialakítása a külöﾐHöző viszoﾐ┞latok között; 

A fejlesztési eleﾏ ﾏegvalósításáﾐak eszköze a kerületeﾐ Helüli utazási igéﾐ┞ek fol┞aﾏatos ﾏérése, 
valaﾏiﾐt előretervezése ふkieﾏelteﾐ az újépítésű iﾐfrastrukturális eleﾏek körﾐ┞ezetéHeﾐぶ, akár az 
épületet tervező/üzeﾏeltető gazdasági társasággal eg┞üttﾏűködve. Az igéﾐ┞ek térHeliségéﾐek és 
időHeliségéﾐek ﾏeghatározásáﾐ túl szükséges azok reﾐdszeres felülvizsgálata, ﾏoﾐitorozása. Új 
autóHuszvoﾐal létesítése esetéﾐ az ériﾐtett szakaszok pál┞ára voﾐatkozó paraﾏétereit elleﾐőrizﾐi, 
szükség esetéﾐ ﾏódosítaﾐi kell. 

Az új, kerületeﾐ Helüli közösségi közlekedési hálózati kapIsolatok adása a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

ヵ.ヶ. G┞alogos és kerékpáros fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.ヶ.ヱ. Kerékpáros hálózat kialakítása 

A kerékpáros közlekedés Isak akkor lehet Hiztoﾐságos és ﾐépszerű, ha a haszﾐálatához eg┞részről a 
ﾏegfelelő iﾐfrastruktúra áll reﾐdelkezésre, ﾏásrészről a hálózatosság elve érvéﾐ┞esül; a 
hivatásforgaloﾏHaﾐ és a kikapIsolódás Iélú kerékpározás esetéHeﾐ eg┞aráﾐt. A jövőHeﾐi kerékpárút-
hálózat alapvető Iélkitűzése kell leg┞eﾐ a Soroksároﾐ található jeleﾐtőseHH kerékpárforgalﾏat voﾐzó 
létesítﾏéﾐ┞ek, iﾐtézﾏéﾐ┞ek kerékpárral törtéﾐő Hiztoﾐságos ﾏegközelítéséﾐek Hiztosítása, továHHá a 
szoﾏszédos kerületek és települések kerékpárútjaihoz törtéﾐő Isatlakozás Hiztosítása is. 

A ﾏegfelelő iﾐfrastruktúra-eleﾏ kiválasztása – a Hiztoﾐság érdekéHeﾐ – hel┞szíﾐ és forgaloﾏ függő. 
Műszaki ﾏegoldáskéﾐt a járdától, illetve az osztatlaﾐ g┞alog-kerékpár úttól a kerékpársávig külöﾐHöző 
kialakítások isﾏertek; ﾏiﾐdeﾐ esetHeﾐ törekedﾐi kell – a reﾐdelkezésre álló hel┞ függvéﾐ┞éHeﾐ – a 
közúti- és g┞alogosforgaloﾏtól törtéﾐő ﾏiﾐél ﾐag┞oHH ﾏértékű elválasztásra. 

A hálózatosság elve – az attraktivitás érdekéHeﾐ – ﾏiﾐél kiterjedteHH, de aﾏi taláﾐ eﾐﾐél is foﾐtosaHH, 
összefüggő kerékpáros hálózatot jeleﾐt. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ Isak eg┞-eg┞ szakaszoﾐ vaﾐ lehetőség dedikált 
iﾐfrastruktúra eleﾏeﾐ kerékpározﾐi, vag┞ akár ha Isak eg┞-két kritikus szakaszoﾐ ﾐiﾐIs lehetőség az 
elkülöﾐítésre a legjelleﾏzőHH közlekedési útvoﾐalak ﾏeﾐtéﾐ, a közlekedők köﾐﾐ┞eﾐ ﾏás eszköz 
választása ﾏellett döﾐteﾐek a hel┞változtatási igéﾐ┞eik kielégítése soráﾐ. 

A kerékpáros hálózat kialakítása a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek, 
• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

A kerékpáros hálózat kialakítása a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ 
szerepelt. 
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ヵ.ヶ.ヲ. Kerékpáros iﾐfrastruktúra építése Újtelep és a Városközpoﾐt között 

A fejlesztési eleﾏ két kitüﾐtetett városrész között, a kerület jeleﾐlegi és jövőHeﾐ tervezett 
városközpoﾐtja és Újtelep, ﾏiﾐt foﾐtos reláIióHaﾐ tereﾏt kapIsolatot. Újtelep elszigeteltsége reﾐdre 
visszatérő proHléﾏa, ﾏel┞ valaﾏeﾐﾐ┞i közlekedési alágazat esetéHeﾐ jeleﾐtkezik ふalapvetőeﾐ a vasút 
elválasztó hatása ﾏiattぶ, de a kerékpáros közlekedés esetéﾐ hatváﾐ┞ozottaﾐ, hiszeﾐ jeleﾐleg 
seﾏﾏil┞eﾐ dedikált iﾐfrastruktúra-eleﾏ ﾐeﾏ segíti a kerékpárosokat ezeﾐ két városrész között. 

A legIélszerűHH útvoﾐalﾐak a Hősök tere – Új városközpoﾐt ふa vasútálloﾏásﾐálぶ – külöﾐsziﾐtű átjáró a 
vasútoﾐ – az álloﾏás keleti oldala – SzeﾐtlőriﾐIi út – Hrivﾐák Pál utIa ふalterﾐatív verzióHaﾐ a Teﾏetősor 
ﾏeghosszaHHításaぶ kíﾐálkozik. TováHHi alterﾐatív ﾐ┞oﾏvoﾐal lehet a két sziﾐtHeﾐi átjáró közül a kiseHH 
forgalﾏú VeIsés úti átvezetés, a TárIsás utIai hel┞ett. 

Az útvoﾐal ﾏeﾐtéﾐ Hurkolt, ﾏiﾐél ﾐag┞oHH elkülöﾐítést Hiztosító iﾐfrastruktúra kialakítása iﾐdokolt; a 
SzeﾐtlőriﾐIi út ﾏeﾐtéﾐ ﾏiﾐdeﾐképpeﾐ öﾐálló kerékpárút forﾏájáHaﾐ. 

A kerékpáros iﾐfrastruktúra építése Újtelep és a Városközpoﾐt között a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A kerékpáros iﾐfrastruktúra építése Újtelep és a Városközpoﾐt a KÉS)-Heﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ szerepelt. 

ヵ.ヶ.ン. Kerékpáros és g┞alogos ﾏűtárg┞ak 

A fejlesztési eleﾏ ﾐég┞ kitüﾐtetett ﾏűtárg┞at jeleﾐt. A ﾏeglévő Meder utIai kapIsolatot a RáIkevei 
ふSoroksári-ぶ Duﾐa felett ふRSD kiságぶ és hároﾏ, jövőHeli fejlesztési eleﾏet: g┞alogoshíd létesítését a 
DoHó utIa és a Molﾐár-sziget között ふRSD kiságぶ, g┞alogoshíd létesítését a Molﾐár-sziget és Csepel 
között ふRSD főágぶ, illetve eg┞ aluljárót a vasútálloﾏásﾐál az Új városközpoﾐthoz kapIsolódóaﾐ. Miﾐd a 
ﾐég┞ ﾏegoldás Iélja – a Hiztoﾐság ﾐöveléséﾐ túl –, hog┞ városrészeket kössöﾐ össze, és ﾏiﾐdezt 
iﾐdokolatlaﾐ kerülőutak ﾐélkül, ﾏiﾐél rövideHH útvoﾐaloﾐ Hiztosítsa. A közös Iél ﾏeﾐtéﾐ a ﾐég┞ 
ﾏűtárg┞at érdeﾏes összevoﾐtaﾐ, eg┞ fejlesztési eleﾏkéﾐt szerepeltetﾐi, ﾏegjeg┞ezve, hog┞ 
alapvetőeﾐ a költségvoluﾏeﾐük okáﾐ öﾐálló fejlesztési eleﾏﾐek is tekiﾐthetők. Ez utóHHi téﾐ┞t erősíti, 
hog┞ eg┞ﾏástól térHeﾐ függetleﾐ eleﾏﾐek tekiﾐthetők ふleszáﾏítva a Molﾐár-sziget déli részéﾐ húzódó 
két hidatぶ. 

A Meder utIa voﾐaláHaﾐ a Molﾐár-sziget ﾏegközelítéséﾐek és a RáIkevei ふSoroksári-ぶ Duﾐa-ág 
revitalizáIiójáﾐak elősegítése érdekéHeﾐ új híd építése korﾏáﾐ┞reﾐdeletHeﾐ rögzített. Az épülő híd 
elsődleges feladata kell leg┞eﾐ, hog┞ a g┞alogos és kerékpáros forgalﾏat, ﾏiﾐt védteleﾐ közlekedőket 
a közúti forgaloﾏtól elkülöﾐülteﾐ vezesse. 

A DoHó utIai híd, ﾏiﾐt fővárosi Heruházás szerepel a tervekHeﾐ; a híd ﾏegépülte előfeltétele a sziget 
közepéﾐ található telkek üdülőterületi átsorolásáﾐak. Az új átkelő segíteﾐé a sziget elszigeteltségéﾐek 
Isökkeﾐtését. A kiépítésekor törekedﾐi kell rá, hog┞ a g┞alogosok és kerékpárosok által haszﾐált 
felületek lehetőleg ﾐ┞oﾏkijelöléssel eg┞ﾏástól elválasztásra kerüljeﾐek kialakításra. 

A Csepelre átvezető híd a ﾐeﾏ ﾏotorizált forgaloﾏ száﾏára ﾐ┞újtaﾐa valós alterﾐatívát a koﾏppal 
szeﾏHeﾐ. Az új g┞alogos-kerékpáros híd tervezett ﾐ┞oﾏvoﾐala a rév ﾏagasságáHaﾐ ふﾐeﾏ hel┞etteぶ, 
attól valaﾏivel északra tervezett a RáIkevei ふSoroksári-ぶ-Duﾐáﾐ. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a Molﾐár-sziget északi 
részeﾐ leﾐﾐe a híd, az Csepeleﾐ Naturaヲヰヰヰ területet ériﾐteﾐe, aﾏi kerüleﾐdő. Tervezetteﾐ közúti 
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járﾏűvekHől legfeljeHH a ﾏeﾐtők ﾏehetﾐéﾐek át a hídoﾐ, hog┞ ﾏiﾐél eg┞szerűHH hídszerkezet 
ívelhesseﾐ át a fol┞óﾐ. 

A vasútálloﾏásﾐál létesíteﾐdő, az Új városközpoﾐthoz kapIsolódó aluljáró a g┞alogosok és 
kerékpárosok külöﾐ sziﾐtHeﾐ törtéﾐő átvezetését is lehetővé kell teg┞e, ﾐeﾏ Isak a közúti forgaloﾏét. 

A kerékpáros és g┞alogos ﾏűtárg┞ak a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek. 

A kerékpáros és g┞alogos ﾏűtárg┞ak a KÉS)-Heﾐ, a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏokHaﾐ, illetve a ヲヵヰ/ヲヰヲヰ. ふV. ヲΒ.ぶ Korﾏ. reﾐdeletHeﾐ is szerepelt. 

ヵ.ヶ.ヴ. Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat és zöldfol┞osó 

A Külső kerületi körút ﾏeﾐtéﾐ, ﾏiﾐt haráﾐt iráﾐ┞ú ふtehát ﾐeﾏ Budapest Helvárosa iráﾐ┞áHa ﾏutatóぶ 
reláIióHaﾐ létesíteﾐdő kerékpáros iﾐfrastruktúra kapIsolatot tereﾏthet a szoﾏszédos kerületekkel; 
közvetleﾐ ﾏódoﾐ a XVIII. kerülettel, de iﾐdirekt ﾏódoﾐ – Helső soroksári hálózati eleﾏeket is 
felhaszﾐálva – keleti iráﾐ┞Ha a XXI. kerülettel is. 

A körút ﾏegépültével a VeIsés út fogalﾏáﾐak a ﾐövekedése valószíﾐűsíthető, íg┞ az útvoﾐal ﾏeﾐtéﾐ 
ﾏiﾐél ﾐag┞oHH elkülöﾐítést Hiztosító iﾐfrastruktúra kialakítása iﾐdokolt; legiﾐkáHH öﾐálló kerékpárút 
forﾏájáHaﾐ. 

Miﾐd a közútfejlesztési, ﾏiﾐd pedig a kerékpárfejlesztési eleﾏekhez rekreáIiós Iélú zöld Heruházás is 
társítható. Soroksárﾐak jeleﾐleg ﾐiﾐIs kiterjedt zöldfelülete, Isak a Duﾐa ﾏellett lakókﾐak, íg┞ kerületi 
külöﾐHségeket is Isökkeﾐtheti ez a fejlesztési eleﾏ. Az eleﾏ továHHi Iélja duﾐai kapIsolat Hiztosítása 
PestszeﾐtlőriﾐI száﾏára is, akár a reptéri úti kerékpáros fejlesztéssel való összhaﾐg ﾏegtereﾏtéséﾐ 
keresztül. 

A ﾏajdaﾐi lehetséges ﾐ┞oﾏvoﾐal viszoﾐ┞lag adekvát poﾐtjáﾐak tekiﾐthető a Nag┞-Burﾏa vasút hel┞éﾐ 
való vezetés ふﾏiﾐt eg┞ liﾐeáris parkぶ, ug┞aﾐis a Nag┞-Burﾏa vasút voﾐala az OTrT-Hől kikerült, ﾏiﾐt 
vasút ふtörvéﾐ┞ reﾐdelkezik róla, térképi átvezetése haﾏarosaﾐ ﾏegvalósulぶ. 

A Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat és zöldfol┞osó a következő Iélok elérését 
szolgálhatja: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése, 
• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége. 

A Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat kialakítása a KÉS)-Heﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ szerepelt. 

ヵ.ヶ.ヵ. G┞alogosHarát közterek kialakítása 

Eg┞ kerület vag┞ kerületrész köztereiﾐek – a közlekedés szeﾏpoﾐtjáHól – ﾐeﾏ Isak átﾏeﾐeti terekﾐek 
szaHad leﾐﾐiük ふahol a lakosok Isak átközlekedﾐekぶ, haﾐeﾏ a „ﾏegállás” lehetőségét is Hiztosítaﾐiuk 
kell. Miﾐdkét fuﾐkIió esetéHeﾐ, a lehetőségekhez ﾏérteﾐ, széles és – a közúti és kerékpáros 
forgaloﾏtól eg┞aráﾐt – elkülöﾐített járdák, teresedések alkalﾏazása iﾐdokolt; a g┞alogutak ﾏeﾐtéﾐ 
szeﾏetesek, padok és zöldfelületek kialakítása kéﾐ┞elﾏessé és Hiztoﾐságossá teszi a g┞aloglást. 

Törekedﾐi kell rá, hog┞ ﾐe Isak a kerületközpoﾐtHaﾐ, haﾐeﾏ az alközpoﾐtふokぶHaﾐ is g┞alogosHarát 
felületek kerüljeﾐek kialakításra. Ezeﾐ közpoﾐtokHaﾐ a legfoﾐtosaHH ふés legforgalﾏasaHHぶ g┞aloglási 
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reláIiók előzetes feltérképezésé ふﾏegtervezéseぶ szükséges aﾐﾐak érdekéHeﾐ, hog┞ ezekHeﾐ az 
útvoﾐalakHaﾐ seﾏﾏil┞eﾐ ﾏűvi vag┞ terﾏészetes tárg┞, ﾏiﾐt akadál┞ ﾐe kéﾐ┞szerítse töHHletutak 
ﾏegtételére ふvag┞ reﾐdeltetéselleﾐes haszﾐálatraぶ a g┞alogosokat. 

A g┞alogosHarát közterek kialakítása a következő Iélok elérését szolgálhatja: 

• ﾐ┞ugodt városrészek kialakítása. 

A g┞alogosHarát közterek kialakítása ふa Hősök tere voﾐatkozásáHaﾐぶ a Közlekedési KoﾐIepIióHaﾐ, ﾏiﾐt 
előzﾏéﾐ┞dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ szerepelt. 

ヵ.Α. Szervezési és alterﾐatív közlekedési ﾏód fókuszú fejlesztési eleﾏek 

ヵ.Α.ヱ. MoHilitási poﾐtok 

A ﾏoHilitási poﾐtok ol┞aﾐ iﾐtegrált szolgáltatási hel┞ek, ahol a lág┞ közlekedési forﾏák ふpl. 
kerékpározásぶ, a ﾏikroﾏoHilitás eszközei ふpl. rollerekぶ, illetve ﾏegosztott haszﾐálatoﾐ alapuló 
reﾐdszerek ふkiegészülve a ta┝i szolgáltatássalぶ eg┞aráﾐt elérhetőek. Az il┞eﾐ poﾐtok hozzájárulhatﾐak 
ahhoz, hog┞ a feﾐti szolgáltatások a kerületHeﾐ elterjedjeﾐek, illetve ﾐag┞oHH ﾏértékHeﾐ leg┞eﾐek 
jeleﾐ. 

A Iar-shariﾐg ふpl. GreeﾐGoぶ vag┞ e-sIooter shariﾐg ふpl. Liﾏeぶ szolgáltatási területek kiterjesztése 
ふleadási és felvételi hel┞ek kijelölésével, ﾐeﾏ Isak a ﾏoHilitási poﾐtokraぶ a saját eszközzel ﾐeﾏ 
reﾐdelkezők hel┞változtatási igéﾐ┞eiﾐek kielégítését, az eszközök koﾏHiﾐálását segíti. 

A ﾏoHilitási poﾐtokat köziﾐtézﾏéﾐ┞ek körﾐ┞ezetéHeﾐ és alközpoﾐtokHaﾐ Iélszerű elhel┞ezﾐi. Az il┞eﾐ 
poﾐtokﾐak a saját eszközzel közlekedők ﾏódváltását ふvag┞ Iélforgalﾏátぶ is segíteﾐie kell, például 
ﾐ┞ilváﾐos kerékpártáﾏaszok telepítésével. 

A ﾏoHilitási poﾐtok a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Helvárosi kerületek verseﾐ┞képes elérhetőségéﾐek lehetősége, 
• köﾐﾐ┞eﾐ elérhető kerületi városközpoﾐt és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek, 
• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

ヵ.Α.ヲ. KözlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞ok 

A közlekedésre ﾐevelésre voﾐatkozóaﾐ Hár ﾐiﾐIs EU direktíva, ezzel szeﾏHeﾐ a védteleﾐ közlekedők 
közlekedésHiztoﾐságáﾐak fokozására száﾏos Európai Uﾐió által táﾏogatott prograﾏ létezik. Az il┞eﾐ 
prograﾏokhoz Isatlakozva, vag┞ azok ﾏiﾐtájára a védteleﾐ közlekedők Hiztoﾐságos közlekedésre való 
ﾐevelését ﾏár ﾐag┞oﾐ fiatal korHaﾐ el lehet kezdeﾐi. 

Száﾏos EU tagállaﾏHaﾐ sikereseﾐ alkalﾏazﾐak kaﾏpáﾐ┞okat a g┞alogosok és kerékpárosok 
közlekedési és közúti koIkázatokkal kapIsolatos tudatosságáﾐak ﾐövelésére. TöHH ország külöﾐ 
taﾐtervet, illetve taﾐaﾐ┞agot dolgozott ki az óvódai vag┞ iskolai közlekedésre ﾐeveléshez 
ふterﾏészeteseﾐ a g┞erekek érettségi sziﾐtjéhez ﾏérteﾐぶ. EHHeﾐ léﾐ┞eges isﾏereteket adﾐak a 
g┞erﾏekekﾐek arra voﾐatkozóaﾐ, hog┞aﾐ viselkedjeﾐek g┞alogoskéﾐt, kerekpároskéﾐt, és – Hizoﾐ┞os 
esetekHeﾐ – jövőHeli gépjárﾏűvezetőkéﾐt. A kaﾏpáﾐ┞ok lehetﾐek alkaloﾏszerűek, isﾏétlődőek, vag┞ 
taﾐtervekHe illesztettek. 

A ﾏérﾐöki tervezés, kivitelezés és a külöﾐféle iﾐtézkedések hatásaival elleﾐtétHeﾐ kevés kézzelfogható 
Hizoﾐ┞íték vaﾐ arra, hog┞ a közlekedésre ﾐevelés eg┞értelﾏűeﾐ és közvetleﾐül Isökkeﾐti a közlekedési 
Halesetek száﾏát, éppeﾐ ezért sokszor szorul háttérHe, külöﾐöseﾐ az oktatásHaﾐ. A közlekedésre 
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ﾐevelés azoﾐHaﾐ eg┞értelﾏűeﾐ hozzájárul a társadalﾏilag felelős viselkedés, a hel┞es és Hiztoﾐságos 
közlekedési attitűd kialakításához, ﾏel┞ﾐek foﾐtossága – hel┞i és össztársadalﾏi sziﾐteﾐ is –
ﾏegkérdőjelezhetetleﾐ. 

A közlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞ok a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 

ヵ.Α.ン. Közlekedési szeﾏléletforﾏáló kaﾏpáﾐ┞ok 

A közlekedésre ﾐevelés ﾐeﾏ Isak a Hiztoﾐságot, haﾐeﾏ a tudatosságot és feﾐtarthatóságot is szeﾏ 
előtt kell tartsa. Miﾐél koráHHaﾐ kapják ﾏeg a g┞erekek az első iﾏpulzusokat a közlekedési ﾏódok 
előﾐ┞eiről, hátráﾐ┞airól, káros hatásairól, stH., aﾐﾐál tudatosaHH döﾐtéseket hozhatﾐak a feﾐtartható 
jövő érdekéHeﾐ a későHHi életük soráﾐ. Az előHHi szeﾏpoﾐtokoﾐ túl a közlekedési ﾏódok 
koﾏHiﾐálásáﾐak ösztöﾐzése, adott esetHeﾐ saját autóval való reﾐdelkezés és haszﾐálat ﾏellőzéséﾐek 
propagálása is Iélja lehet az il┞eﾐ kaﾏpáﾐ┞okﾐak. 

Ezeﾐ kaﾏpáﾐ┞ok ﾏeﾐete léﾐ┞egéHeﾐ ﾏegeg┞ezik a közlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞okﾐál taglaltakkal, 
azzal a külöﾐHséggel, hog┞ a Iélközöﾐség főkéﾐt az iskoláskorúak ふヱヰ-ヱΒ évesekぶ kell leg┞eﾐek. 

A közlekedési szeﾏléletforﾏáló kaﾏpáﾐ┞ok a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• töHHféle közlekedési eszköz választásáﾐak lehetősége. 

ヵ.Α.ヴ. Közúti szaHál┞követési hatósági elleﾐőrzések 

Alapvetőeﾐ a forgaloﾏIsillapítás és közlekedésHiztoﾐság fókuszú fejlesztési eleﾏekre igaz, hog┞ a 
Hevezetésük öﾐﾏagáHaﾐ kevés, ha ﾐeﾏ tartják He az eﾏHerek a szaHál┞okat. Soroksároﾐ ug┞aﾐ töHH 
forgaloﾏteIhﾐikai iﾐtézkedés törtéﾐt, de ezeﾐ szaHál┞ok Hetartása esetleges. A szaHál┞ok Hetartatása 
– ezzel eg┞ütt a fejlesztési eleﾏek Iéljaiﾐak elérése – érdekéHeﾐ kaﾏpáﾐ┞szerű hatósági elleﾐőrzések 
szükségesek, elsősorHaﾐ a forgaloﾏIsillapított területek, a kijelölt g┞alogos-átkelőhel┞ek 
körﾐ┞ezetéHeﾐ. 

A kaﾏpáﾐ┞szerű közlekedésHiztoﾐsági elleﾐőrzéseket telepített, szaHál┞Hetartást erősítő 
Hereﾐdezések is segíthetik, hog┞ ﾏiﾐd a lakosság, ﾏiﾐd pedig az átközlekedők szaHál┞követő 
ﾏagatartást taﾐúsítsaﾐak, ﾐeﾏ Isak alkaloﾏszerűeﾐ, haﾐeﾏ reﾐdszereseﾐ. A kaﾏpáﾐ┞okhoz 
fol┞aﾏatos visszaIsatolás kell tartozzoﾐ; roﾏló ﾏorál esetéﾐ a kaﾏpáﾐ┞okat isﾏételﾐi szükséges. 

Elleﾐőrzési akIiótervek ﾏeghatározása és leHoﾐ┞olítása a Reﾐdőrség és a Fővárosi Öﾐkorﾏáﾐ┞zati 
Reﾐdészeti Igazgatósága ふFÖRIぶ Hevoﾐásával kell törtéﾐjeﾐ. A hatósági elleﾐőrzések Iélja elsősorHaﾐ 
ﾐeﾏ a HüﾐtetésHől szárﾏazó Hevétel ﾐövelése, haﾐeﾏ a fig┞eleﾏ felhívása a szaHál┞szerű 
közlekedésre. 

A közúti szaHál┞követési hatósági elleﾐőrzések a következő Iélok elérését szolgálhatják: 

• Hiztoﾐságos közlekedés feltételeiﾐek ﾏegtereﾏtése. 

ヵ.Α.ヵ. Szervezetfejlesztés 

Soroksár aHHaﾐ a szereﾐIsés hel┞zetHeﾐ vaﾐ, hog┞ eg┞re töHH közlekedési ﾐag┞Heruházás – közúti és 
kötöttpál┞ás eg┞aráﾐt – valósul ﾏeg a kerületHeﾐ. A Heruházások eg┞ része ráadásul öﾐálló Heruházás, 
ahol az öﾐkorﾏáﾐ┞zat vaﾐ ﾏegjelölve leHoﾐ┞olítóﾐak. Ez eg┞részről a tervezési és eﾐgedél┞eztetési 
fázisHaﾐ, ﾏásrészről a kivitelezés soráﾐ a kapIsolódó öﾐkorﾏáﾐ┞zati feladatok száﾏáﾐak ﾐövekedését 
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hozza ﾏagával. Miﾐdezek ﾏellett a ﾐapi sziﾐtű üzeﾏeltetési feladatok és lakossági ﾏegkeresések is 
jeleﾐtős huﾏáﾐ erőforráskapaIitást kötﾐek le. 

Soroksár reﾐdelkezik szakiráﾐ┞ú végzettséggel reﾐdelkező ﾏuﾐkatárssal ふpl. ﾏél┞építő ﾏérﾐökぶ, de a 
közlekedésszervezési voﾐatkozású feladatok ellátására – teherﾏeﾐtesítés g┞aﾐáﾐt – dedikált 
szerepkörrel Híró ﾏuﾐkatárs foglalkoztatása is iﾐdokolt ふpl. közlekedésﾏérﾐök, ﾏűszaki-ﾏeﾐedzserぶ. 
A kerületi szervezetek közútkezeléssel és közlekedésfejlesztéssel kapIsolatos feladataiﾐak eg┞séges 
kezelése, közlekedési kérdések koﾏple┝ kezelésével ﾏegHízott pozíIió ﾏegtereﾏtése iﾐdokolt. 

A szervezetfejlesztés fejlesztési eleﾏ keretéHeﾐ ﾏeg kell találﾐi azt a szervezeti eg┞séget, ahol az il┞eﾐ 
kolléga leeﾐdő feladatai a legiﾐkáHH összpoﾐtosulﾐak. 

ヵ.Β. A fejlesztési eleﾏek lakossági táﾏogatottsága, Iélokhoz reﾐdelteﾐ 

Az előző fejezetHeﾐ tervezői oldalról ﾏiﾐdeﾐ fejlesztési eleﾏ esetéHeﾐ defiﾐiáltuk, ﾏel┞ 
közlekedésfejlesztési Iél elérése érdekéHeﾐ lehet hatékoﾐ┞ eszköz. Az őszi kérdőív harﾏadik 
pillérekéﾐt arra voltuﾐk kíváﾐIsiak, hog┞ az ヵ közlekedésfejlesztési Iél ﾏiﾐdeg┞ikéﾐek elérését segítő 
iﾐtézkedések közül a lakosok ﾏel┞iket táﾏogatják legiﾐkáHH, ﾏel┞iket érzik hatékoﾐ┞ eszközﾐek az 
adott Iél eléréséhez. ふUg┞aﾐazoﾐ iﾐtézkedés terﾏészeteseﾐ töHH Iélt is szolgálhatott.ぶ A kérdőívHeﾐ 
az eg┞szerűség kedvéért összevoﾐtaﾐ kezeltük a fejlesztési eleﾏeket ふa kiseHH eleﾏszáﾏ és köﾐﾐ┞eH 
kitölthetőség érdekéHeﾐぶ és közérthető eszközökﾐek, illetve iﾐtézkedésﾐek ﾐeveztük őket; az 
iﾐtézkedés – fejlesztési eleﾏ összereﾐdelés ヱ:N ふeg┞-töHHぶ kapIsolattal Hír, íg┞ utólag eg┞ﾏásﾐak 
ﾏegfeleltethetőek. 

A Iélokhoz reﾐdelést a ヲヰヱ kitöltőHől ヱンΒ-aﾐ vállalták. Sziﾐtéﾐ középérték ﾐélküli, ヱ-ヴ-ig terjedő skálát 
alkalﾏaztuﾐk ふヱ = eg┞általáﾐ ﾐeﾏ, ヴ = teljes ﾏértékHeﾐ táﾏogatja, szolgáljaぶ. 

A kérdőívHeﾐ ﾏiﾐdeﾐ fejlesztési eleﾏ reprezeﾐtálva volt valaﾏil┞eﾐ iﾐtézkedés forﾏájáHaﾐ. Az 
aláHHiakHaﾐ ふa ヱヴ. áHra szeriﾐtぶ a legfoﾐtosaHH Iéltól a legkevésHé táﾏogatott iráﾐ┞áHa haladva 
soroljuk fel a lakosság szeriﾐt az adott Iélt táﾏogató iﾐtézkedéseket, kieﾏelve ふzölddelぶ a legiﾐkáHH 
szolgáló hároﾏ iﾐtézkedést, illetve ふﾐaraﾐIssárgávalぶ a legkevésHé táﾏogató ﾏegoldást. 

A ヲ. táHlázat szeriﾐt a táﾏogató iﾐtézkedések Iéloﾐkéﾐt ﾏások és ﾏások; főleg a 
Isoﾏópoﾐtfejlesztéseket ふátépítéseket vag┞ iráﾐ┞ítási ﾏód változtatásokatぶ, az útépítéseket ふpl. 
elkerülőkぶ, a ﾏeﾐetreﾐdi fejlesztéseket és a parkolásszaHál┞ozást tartják a legiﾐkáHH Iélravezető 
iﾐtézkedésekﾐek a lakosok. A kerékpáros fejlesztéseket eg┞ségeseﾐ kis haszoﾐﾐal Híró ﾏegoldáskéﾐt 
azoﾐosították a válaszadók. 



 ヴΒ  

 
ヱヴ. áHra A Közlekedésfejlesztési Iélok táﾏogatottsága Isökkeﾐő sorreﾐdHeﾐ 

Cヲ- BI)TONSÁGOS KÖ)LEKEDÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE Átlag-
poﾐtszáﾏ 

Iヲ. Nag┞forgalﾏú vag┞ Halesetveszél┞es közúti Isoﾏópoﾐtok forgaloﾏiráﾐ┞ítási 
ﾏódjáﾐak ﾏegváltoztatása ふpl. jelzőláﾏpásításぶ 

ン,ヶヵ 

Iン. Kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése ふa kiseHH 
korrekIióktól kezdve az új ág ﾐ┞itásáigぶ 

ン,ヶヱ 

Iヴ. Új, korszerű vasúti ふﾐag┞vasút, HÉVぶ közúti átjárók építése ン,ンヶ 

Iヱ. A lakófuﾐkIiójú területek forgaloﾏIsillapítása forgaloﾏteIhﾐikai Heavatkozásokkal 
ふHehajtáskorlátozással, eg┞iráﾐ┞úsítással, seHességIsökkeﾐtésselぶ 

ン,ンヶ 

IΑ. G┞alogosok közlekedési fejlesztések g┞alogosHarát felületek ふjárdák, sétáﾐ┞okぶ és 
g┞alogos-átkelőhel┞ek kialakításával 

ン,ンヴ 

IΓ. KözlekedésHiztoﾐsági és -ﾏódválasztási szeﾏléletforﾏáló kaﾏpáﾐ┞ok a 
legfogékoﾐ┞aHHak ふpl. iskolásokぶ száﾏára 

ン,ヲ 

Iヵ. Külöﾐ sziﾐtű g┞alogos- és kerékpáros átvezetések alkalﾏazás a kötöttpál┞ás 
eleﾏekeﾐ ふvasút és HÉVぶ 

ン,ヱΒ 

IΒ. A közlekedési szaHál┞ok Hetartatására elleﾐőrzési akIiók szervezése ン,ヱヱ 

Iヶ. Kerékpáros közlekedési, alapvetőeﾐ a hálózatot ふkerékpárutak, kerékpársávokぶ 
ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヰΑ 
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Cヱ- NYUGODT VÁROSRÉS)EK KIALAKÍTÁSA Átlag-
poﾐtszáﾏ 

Iヱ. Új utak ふelkerülő, ill. g┞űjtőutakぶ építése a lakóterületek útjaiﾐak 
teherﾏeﾐtesítésére, illetve új kapIsolatok Hiztosítása érdekéHeﾐ 

ン,ヵヱ 

Iヲ. A lakófuﾐkIiójú területek forgaloﾏIsillapítása forgaloﾏteIhﾐikai 
Heavatkozásokkal ふHehajtáskorlátozással, eg┞iráﾐ┞úsítással, 

ン,ヴ 

Iン. G┞alogosok közlekedési fejlesztések g┞alogosHarát felületek ふjárdák, sétáﾐ┞okぶ 
és g┞alogos-átkelőhel┞ek kialakításával 

ン,ンΑ 

Iヴ. Koﾏple┝, alapvetőeﾐ a kikapIsolódﾐi vág┞ókat fig┞eleﾏHe vevő urHaﾐisztikai 
fejlesztések  

ヲ,Γヶ 

 

Cン- BELVÁROSI KERÜLETEK VERSENYKÉPES ELÉRHETŐSÉGE Átlag-
poﾐtszáﾏ 

Iヴ. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a ﾏeﾐetreﾐdet ふaz üzeﾏidőt, a 
járatsűrűségetぶ ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヶン 

Iヲ. Nag┞forgalﾏú vag┞ Halesetveszél┞es közúti Isoﾏópoﾐtok forgaloﾏiráﾐ┞ítási 
ﾏódjáﾐak ﾏegváltoztatása ふpl. jelzőláﾏpásításぶ 

ン,ヴΒ 

Iン. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a voﾐalvezetést ふútvoﾐalat, ﾏegállóhel┞ek 
hel┞étぶ ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヴヶ 

Iヱ. Új utak ふelkerülő, ill. g┞űjtőutakぶ építése a lakóterületek útjaiﾐak 
teherﾏeﾐtesítésére, illetve új kapIsolatok Hiztosítása érdekéHeﾐ 

ン,ヴン 

Iヵ. Kerékpáros közlekedési, alapvetőeﾐ a hálózatot ふkerékpárutak, kerékpársávokぶ 
ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヰΓ 

 

Cヴ- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KERÜLETI VÁROSKÖ)PONT ÉS KÖ)INTÉ)MÉNYEK Átlag-
poﾐtszáﾏ 

Iン. Parkolóhel┞ek kijelölése és kiépítése azokoﾐ a területekeﾐ, ahol jeleﾐtős 
parkolási igéﾐ┞ jeleﾐtkezik ふHÉV álloﾏások és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek körﾐ┞ékeぶ 

ン,ヵヵ 

Iヴ. Parkolás szaHál┞ozás azokoﾐ a területekeﾐ, ahol a hosszú idejű parkolás elveszi 
a hel┞et a rövid idejű parkolástól ふpl. üg┞iﾐtézésぶ 

ン,ヴΑ 

Iヶ. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a ﾏeﾐetreﾐdet ふaz üzeﾏidőt, a 
járatsűrűségetぶ ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヴン 

Iヵ. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a voﾐalvezetést ふútvoﾐalat, ﾏegállóhel┞ek 
hel┞étぶ ériﾐtő fejlesztések 

ン,ンヴ 

IΓ. G┞alogosok közlekedési fejlesztések g┞alogosHarát felületek ふjárdák, sétáﾐ┞okぶ és 
g┞alogos-átkelőhel┞ek kialakításával 

ン,ンヴ 

Iヲ. Új, korszerű vasúti ふﾐag┞vasút, HÉVぶ közúti átjárók építése ン,ンン 

Iヱ. Új utak ふelkerülő, ill. g┞űjtőutakぶ építése a lakóterületek útjaiﾐak 
teherﾏeﾐtesítésére, illetve új kapIsolatok Hiztosítása érdekéHeﾐ 

ン,ヲΑ 

IΒ. Kerékpártárolók elhel┞ezése és kiépítése azokoﾐ a területekeﾐ, ahol jeleﾐtős 
tárolási igéﾐ┞ jeleﾐtkezik ふHÉV álloﾏások és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek körﾐ┞ékeぶ 

ン,ヱΒ 

IΑ. Kerékpáros közlekedési, alapvetőeﾐ a hálózatot ふkerékpárutak, kerékpársávokぶ 
ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヰン 
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Cヵ- TÖBBFÉLE KÖ)LEKEDÉSI ES)KÖ) VÁLAS)TÁSÁNAK LEHETŐSÉGE Átlag-
poﾐtszáﾏ 

Iン. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a ﾏeﾐetreﾐdet ふaz üzeﾏidőt, a 
járatsűrűségetぶ ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヵΒ 

Iヱ. Pakolóhel┞ek kijelölése és kiépítése azokoﾐ a területekeﾐ, ahol jeleﾐtős parkolási 
igéﾐ┞ jeleﾐtkezik ふHÉV álloﾏások és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek körﾐ┞ékeぶ 

ン,ヵヶ 

Iヲ. Parkolás szaHál┞ozás azokoﾐ a területekeﾐ, ahol a hosszú idejű parkolás elveszi 
a hel┞et a rövid idejű parkolástól ふpl. üg┞iﾐtézésぶ 

ン,ヴΑ 

Iヴ. Közösségi közlekedési, alapvetőeﾐ a díjreﾐdszert ériﾐtő fejlesztések ふpl. eg┞séges, 
közös Hérletelfogadásぶ 

ン,ンΑ 

Iヶ. Kerékpártárolók elhel┞ezése és kiépítése azokoﾐ a területekeﾐ, ahol jeleﾐtős 
tárolási igéﾐ┞ jeleﾐtkezik ふHÉV álloﾏások és köziﾐtézﾏéﾐ┞ek körﾐ┞ékeぶ 

ン,ヱΑ 

Iヵ. Kerékpáros közlekedési, alapvetőeﾐ a hálózatot ふkerékpárutak, kerékpársávokぶ 
ériﾐtő fejlesztések 

ン,ヰヶ 

ヲ. táHlázat A közlekedésfejlesztési Iélokat ﾏegvalósítaﾐi képes iﾐtézkedések a lakosság szeriﾐt 

  



 ヵヱ  

ヶ. A fejlesztési eleﾏek kapIsolatreﾐdszeréﾐek ﾏeghatározása és 
fejlesztési prograﾏHa való rögzítése 

ヶ.ヱ. KoráHHi közlekedésfejlesztési sorreﾐdiségi határozatok felülvizsgálata 

A fejezet Iélja a koráHHi, közlekedésfejlesztéssel kapIsolatos képviselőtestületi határozatok 
felülvizsgálata, aktualizálása. A fejezet továHHi Iélja álláspoﾐt ﾏegfogalﾏazása, hog┞ az adott 
határozat eredeti tartalﾏáHaﾐ érvéﾐ┞es-e a jeleﾐHeﾐ; ha ﾐeﾏ, javaslatot tettüﾐk a ﾏódosításra. A 
ﾏódosítás táﾏogatói határozat esetéHeﾐ igeﾐ/ﾐeﾏ változókéﾐt, sorreﾐdiségi határozat esetéHeﾐ az 
új, javasolt sorreﾐd felállítását – rövid ﾏag┞arázat kíséretéHeﾐ – jeleﾐtette. 

A felülvizsgált öﾐkorﾏáﾐ┞zati határozatok és azok típusai a következők ふン. táHlázatぶ: 

Határozat száﾏa Határozat típusa Megjeg┞zés 

ヲンΒ-ヲヰヰΒ.ふV.ヲヰ.ぶ határozat Sorreﾐdiségi 
A határozat II. poﾐtja a 

releváﾐs. A ヲヰヱヴ-es határozat 
hatál┞oﾐ kívül hel┞ezi. 

ヶヲヵ-ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ határozat Sorreﾐdiségi A ヲヰヱン-as határozat 
ﾏódosította. 

Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ határozat Táﾏogatói  
ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat Sorreﾐdiségi  

ンヰヲ-ヲヰヱΓ.ふVII.ヰヲ.ぶ KT 
határozat Táﾏogatói  

ヴヲΓ-ヲヰヲヰ.ふX.ヱン.ぶ határozat - A felülvizsgálat szeﾏpoﾐtjáHól 
ﾐeﾏ releváﾐs. 

ン. táHlázat A felülvizsgált koráHHi öﾐkorﾏáﾐyzati határozatok 

Határozatoﾐkéﾐt az új sorreﾐd ﾏeghatározásáﾐál a tízes száﾏﾏezőt haszﾐáltuk; a ﾐövekvő soreﾐd 
ﾏutatja az időHeliséget, az eg┞es hel┞iírték pedig az adott fejlesztés részeleﾏeiﾐek eg┞ﾏásra 
épültségét. Például, a ヱヰ-es fejlesztést időHeﾐ követik a ヲヰ-as fejlesztések, ahol a ヲヱ-es ﾏeg kell előzze 
a ヲヲ-est. Jeleﾐ fejezetHeﾐ Isak sorreﾐdiséget ふvag┞ táﾏogatottságotぶ határoztuﾐk ﾏeg; a koﾐkrét 
időtávokhoz való reﾐdelés a Α.ン fejezetHeﾐ törtéﾐik. Az eredeti határozati sorreﾐd a Hal oldali 
oszlopHaﾐ, a tervezői javaslat a joHH oldali oszlopHaﾐ szerepel. Változatkéﾐt ﾏiﾐdeﾐ esetHeﾐ az eredeti 
határozat szövege kerül Heidézésre.  
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ヲンΒ-ヲヰヰΒ.ふV.ヲヰ.ぶ határozat 
Eredeti 
sorrend Változat Tervezői 

javaslat 

ヵ A Haraszti utat az Mヰ autópál┞a - ヵヱ. sz. főút - BILK Isoﾏópoﾐttal 
összekötő út ふヱヰぶ 

ヲ 

A VeIsés út és a SzeﾐtlőriﾐIi út közötti gűjtőút a Soroksár 
vasútálloﾏásﾐál létesíteﾐdő iﾐterﾏodális Isoﾏópoﾐt kiszolgálása, 

illetve a SzeﾐtlőriﾐIi út - VeIsés út összekötése, valaﾏiﾐt a VeIsés út 
külöﾐsziﾐtű vasúti keresztezés a Soroksári elkerülő út SzeﾐtlőriﾐIi út - 

VeIsés út közötti szakasszal eg┞ütt ふ"B"ぶ változat 

ふヲヱぶ 

ヴ Külső kerületeket összekötő út a Nag┞kőrösi út ás a Soroksári elkerülő 
út között. ふヲヲぶ 

ン Soroksári elkerülő út ÓIsai út és a külső kerületeket összekötő út 
között, valaﾏiﾐt a Helsiﾐki út és Alsó határ út között. ふヲンぶ 

ヶ A )sellér dűlő - G┞áli patak - Síﾐpár u. - Hősök tere között létesíteﾐdő 
g┞űjtőút. ふンヰぶ 

ヱ Az ErzséHet utIai külöﾐsziﾐtű vasúti keresztezés ふ"A" változatぶ. 
ヴヰ,  

ﾏódosított 
tartaloﾏﾏal 

Α 
A SzeﾐtlőriﾐIi út - Mヵ autópál┞a - Nag┞kőrösi út Isoﾏópoﾐtreﾐdszer 
átalakítása a XX. Kerületi, Nag┞kőrösi úti fejlesztéseket ﾏegelőzőeﾐ 

ふrövid távú ﾏegoldás: Halra kaﾐ┞arodást Hiztosító ヲ. változatぶ. 
ふヵヰぶ 

ヴ. táHlázat A ヲンΒ-ヲヰヰΒ.ふV.ヲヰ.ぶ határozat felülvizsgálata 

A ヲンΒ-ヲヰヰΒ.ふV.ヲヰ.ぶ határozatot ふヴ. táHlázatぶ a ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat hatál┞oﾐ kívül hel┞ezte; ez 
utóHHi határozat ug┞aﾐakkor tartalﾏazta jeleﾐ határozat valaﾏeﾐﾐ┞i eleﾏét, íg┞ a sorreﾐdiség 
ﾏag┞arázata ott került kifejtésre ふa sorreﾐdet itt ezért zárójelHeﾐ szerepeltetjükぶ. Eg┞etleﾐ külöﾐHség 
„Az ErzséHet utIai külöﾐsziﾐtű vasúti keresztezés ふ"A" változatぶ”, ﾏel┞ a hatál┞oﾐ kívül hel┞ező 
határozatHaﾐ ﾐeﾏ szerepel és tervezői oldalról seﾏ javasolt közúti átkelőkéﾐt szerepeltetﾐi. A TárIsás 
utIai és az Új városközpoﾐtﾐál létesíteﾐdő átkelők hálózati szeﾏpoﾐtHól valószíﾐűleg elégséges 
ﾏértékű kapIsolatot adﾐak, ug┞aﾐakkor g┞alogos- és kerékpáros hídkéﾐt iﾐdokolt lehet a Heruházás, 
ﾏel┞ﾐek ug┞aﾐakkor jeleﾐtős költségvoﾐzata lehet. 

ヶヲヵ-ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ határozat 
Eredeti 
sorrend Változat Tervezői javaslat 

ヱ 
A Haraszti út - GrassalkoviIh út - )sellér dűlő - Huﾐ┞adi u. által 
határolt területre készült forgaloﾏteIhﾐikai javaslatok közül 

rövid távoﾐ az ヱ. változat ﾏegvalósítását táﾏogatja 
ld. Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ

ヲ 
A Haraszti út - GrassalkoviIh út - )sellér dűlő - Huﾐ┞adi u. által 
határolt területre készült forgaloﾏteIhﾐikai javaslatok közül 

távlatHaﾐ a ヲ. változat ﾏegvalósítását táﾏogatja 
ld. Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ

ヵ. táHlázat A ヶヲヵ-ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ határozat felülvizsgálata 



 ヵン  

A ヶヲヵ-ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ határozatot ふヵ. táHlázatぶ a Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ ﾏódosította; a tervezői állásfoglalás ott 
került kifejtésre. 

Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ határozat 
Eredeti 
sorrend Változat Tervezői 

javaslat 

ヱ 

A Képviselő- testület úg┞ döﾐt, hog┞ a ヶヲヵ/ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ Ök. Sz. 
határozatát hatál┞Haﾐ tartja az aláHHi ﾏódosítással: jeleﾐleg pedig az 

út felújítása ふa ﾏeglévő szegél┞ek között, HuszöHlök kialakításával, 
g┞alogos átkelők átalakításávalぶ táﾏogatja. 

Megvalósult 

ヲ 

A Képviselő- testület úg┞ döﾐt, hog┞ a ヶヲヵ/ヲヰヱヱ.ふX.ヱヱ.ぶ Ök. Sz. 
határozatát hatál┞Haﾐ tartja az aláHHi ﾏódosítással: a 

forgaloﾏteIhﾐikai javaslatok közül hosszútávoﾐ az ヱ. és ヲ. változat, 
azaz a körforgaloﾏ ﾏegvalósítását táﾏogatja. 

Táﾏogatott 

ヶ. táHlázat A Γヰ-ヲヰヱン.ふII.ヱヲ.ぶ határozat felülvizsgálata 

A határozat ふヶ. táHlázatぶ első eleﾏe a közelﾏúltHaﾐ ﾏegvalósult, a Isoﾏópoﾐt átépítésre került, terelő 
középszigetek alkalﾏazásával a forgalﾏi reﾐd eg┞értelﾏűsödött, de jeleﾐleg is sok a koﾐfliktusos 
szituáIió és ﾐeﾏ érvéﾐ┞esül teljes ﾏértékHeﾐ az öﾐﾏagát ﾏag┞arázó út elve, íg┞ a Isoﾏópoﾐt 
fejlesztése szükséges. A körforgaloﾏ alkalﾏas Isoﾏópoﾐttípus lehet ﾏiﾐd a Huﾐ┞adi utIai, ﾏiﾐd pedig 
a )sellér dűlői alIsoﾏópoﾐtok forgalﾏáﾐak hatékoﾐ┞ és Hiztoﾐságos levezetésére, íg┞ tervezői oldalról 
táﾏogatott változat. Foﾐtos ﾏegjeg┞ezﾐi, hog┞ a Isoﾏópoﾐtok szigorú eg┞ségHeﾐ kezeleﾐdők a 
Isatlakozó fejlesztési körzet Koﾏple┝ forgaloﾏteIhﾐikai fejlesztési prograﾏjával ふΑ.ヲ fejezetぶ.  

ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat 

Eredeti 
sorrend Változat Tervezői 

javaslat 

ヵ A Haraszti utat az Mヰ autópál┞a - ヵヱ. sz. főút - BILK Isoﾏópoﾐttal 
összekötő út kiépítése vasúti felüljáróval ヱヱ 

ヶ P+R parkoló kiépítése a Haraszti út - Mヰ autópál┞a - ヵヱ. sz. főút - BILK 
Isoﾏópoﾐt közötti összekötő út ﾏellett a Haraszti út közeléHeﾐ ヱヲ 

ヱ 
A Pál┞audvar sor ﾏegﾐ┞itása az ErzséHet utIáig, valaﾏiﾐt a SzeﾐlőriﾐIi 

út és a VeIsés út közötti g┞űjtőút kiépítése a Szérűskert utIa 
ﾐ┞oﾏvoﾐaláﾐ 

ヲヱ 

ヲ 
A Hősök tere és a VeIsés út közötti külöﾐ sziﾐtű vasúti keresztezés 

ふaluljáróぶ ﾏegépítésével a Pál┞audvar sor és a Szérűskert utIa 
összekötése. 

ヲヲ 

ン A külső kerületeket összekötő út kiépítése a Nag┞kőrösi út és a 
Soroksári elkerülő út között ヲ┝ヱ sávHaﾐ ヲン 

Β 
A MÁV voﾐaloﾐ törtéﾐő elővárosi, g┞orsvasúti közlekedés Hevezetésével 
eg┞időHeﾐ Soroksár vasútálloﾏásﾐál iﾐterﾏodális Isoﾏópoﾐt létesítése 

P+R parkoló kiépítésével 
ヲヴ 
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ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat 

ヴ A Soroksári elkerülő út kiépítése az ÓIsai út és a külső kerületeket 
összekötő út között, valaﾏiﾐt a Helsiﾐki út és Alsó határ út között ヲヵ 

Γ 
A )sellér dűlő - G┞áli patak - Síﾐpár utIa - Hősök tere közötti g┞űjtőút 
létesítéséﾐek részekéﾐt a GrassalkoviIh út - )sellér dűlő körforgalﾏú 

Isoﾏópoﾐttátörtéﾐő átépítése 
ンヱ 

ヱヰ 

A Budapest-KeleHia vasútvoﾐal ﾏellett tervezett g┞űjtőút kiépítése a 
Huﾐgária köz és a kerülethatároﾐ vezetett új ふHaraszti utat az Mヰ 

autópál┞ával összekötőぶ út között az OrHáﾐheg┞i lakóterület hátsó 
feltárására 

ンヲ 

ヱヱ 
A SzeﾐtlőriﾐIi út - Mヵ autópál┞a - Nag┞kőrösi út Isoﾏópoﾐtreﾐdszer 
átalakítása a XX. Kerületi, Nag┞kőrösi úti fejlesztéseket ﾏegelőzőeﾐ 

ふrövid távú ﾏegoldás: Halra kaﾐ┞arodást Hiztosító ヲ. változatぶ 
ヴヰ 

Α 
A Budapest-RáIkevei HÉV voﾐal villaﾏosszerű üzeﾏvitellé törtéﾐő 

átalakításával eg┞időHeﾐ új Isoﾏópoﾐtok kialakítása az ErzséHet utIáﾐál 
és a GrassalkoviIh út - Haraszti út kereszteződéséHeﾐ 

Elveteﾐdő 

Α. táHlázat A ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat felülvizsgálata 

A ヲヴヱ-ヲヰヱヴ.ふIV.ヱヵ.ぶ határozat ふΑ. táHlázatぶ a ヲンΒ-ヲヰヰΒ.ふV.ヲヰ.ぶ határozatot ﾏódosította; ﾏiﾐd 
sorreﾐdjéHeﾐ, ﾏiﾐd pedig az eleﾏek száﾏáHaﾐ jeleﾐtőseﾐ eltér a két évvel koráHHitól. 

Az Mヰ - Haraszti út ふkorﾏáﾐ┞határozattal Híróぶ összekötése az első és legfoﾐtosaHH Heruházás ふヱヱぶ, 
ﾏel┞ a g┞orsforgalﾏi hálózati kapIsolatoﾐ felül a Helső területek ふfőkéﾐt OrHáﾐ┞heg┞ぶ forgalﾏát 
hivatott Isökkeﾐteﾐi, a teherforgaloﾏ elvezetéséﾐek köszöﾐhetőeﾐ. A Haraszti út közeléHeﾐ 
létesíteﾐdő P+R ふヱヲぶ szoros fuﾐkIioﾐális függést ﾐeﾏ ﾏutat az összekötő úttal. Ha a Haraszti útról vag┞ 
a Milleﾐiuﾏ utIáHól ﾏegközelíthető, akkor az összekötő út ﾐélkül is ki tudja szolgálﾐi a parkolási 
igéﾐ┞eket és a HelsőHH területek parkolási goﾐdjaiﾐ is tud eﾐ┞híteﾐi. Ug┞aﾐakkor ﾏegépítése az 
összekötő úttal eg┞időHeﾐ iﾐdokolt, a ﾏiﾐél hatékoﾐ┞aHH és erőforrástakarékosaHH kivitelezhetőség 
érdekéHeﾐ.  

A következő szoros eg┞ﾏásraépültségHeﾐ kezeleﾐdő HeruházásIsoport ふヲヰ-as projektekぶ a 
vasútálloﾏás körﾐ┞ékéﾐek fejlesztései. Első eleﾏekéﾐt a Pál┞audvar sor ﾏegﾐ┞itása szükséges az 
ErzséHet utIáig, ﾏell┞el az Új városközpoﾐt elérhetősége javul, továHHá ﾏegtereﾏti az előfeltételét a 
továHHi Heruházásokﾐak, ﾏiﾐt ahog┞ a vasút túloldaláﾐ a Szérűskert utIa ﾐ┞oﾏvoﾐaláﾐ kialakítaﾐdó 
g┞űjtőút is ふヲヱぶ. a ヲヰヱヱ-es határozat a ヲヰヱン-as ヲヱ-es és ヲヲ-es fejlesztéseket eg┞Heﾐ kezelte, a 
ﾏegHoﾐtás ﾏiﾐdeﾐképp táﾏogataﾐdó, segítheti az üteﾏezett terveztetést, kivitelezést. A Hősök tere 
és a VeIsés út közötti külöﾐ sziﾐtű vasúti keresztezés ふaluljáróぶ ﾏegépítésével ふヲヲぶ az előHHi két 
iﾐfrastruktúra-eleﾏ ふPál┞audvar sor és Szérűskert utIaぶ közötti kapIsolat létrejöﾐ. A következő ﾐag┞ – 
sziﾐtéﾐ korﾏáﾐ┞határozattal Híró – Heruházás a Külső kerületi körút kiépítése ふヲンぶ. A ヲヰヱヱ-es határozat 
a VeIsés út külöﾐsziﾐtű vasúti keresztezését eﾏlíti, ez a ヲヰヱン-as határozatHaﾐ ﾏár ﾐeﾏ szerepel. 
Tervezői javaslatuﾐk, hog┞ a ﾏegﾐ┞íló új aluljáró átadása utáﾐi közös üzeﾏeltetés tapasztalata alapjáﾐ 
hozzaﾐak döﾐtést a VeIsési úti sziﾐtHeﾐi keresztezés lezárásáról, forgaloﾏszáﾏlálásra táﾏaszkodva, 
hog┞ az átkelő lezárása ふIsak g┞alogos és kerékpáros átkelőkéﾐt való üzeﾏeltetéseぶ ﾐe rójoﾐ 
iﾐdokolatlaﾐ töHHletforgalﾏat az Új városközpoﾐtra. A keleti oldali P+R kiépítése ふヲヴぶ táﾏogataﾐdó, 
ﾏiﾐiﾏális előfeltétele a g┞űjtőút, az aluljáró és a Külső kerületi körút, hog┞ a ﾏegközelíthetősége 
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Hiztosított leg┞eﾐ töHH iráﾐ┞Hól is ふez utóHHi ﾐeﾏ szigorú előfeltétel, a P+R előHH is kiépülhetぶ. A 
Soroksári elkerülő út ふヲヵぶ, ﾏiﾐt ﾐag┞ erőforrásigéﾐ┞ű Heruházás a külső kerületi körút és P+R 
Heruházásokat követi, az eﾏlített ﾏegelőző Heruházások eﾐélkül is életképesek. Az elkerülő út déli és 
középső ふtehát az ÓIsai úttól a Külső kerületi körútig, illetve továHH a SzeﾐtlőriﾐIi útigぶ szakaszai a 
legfoﾐtosaHHak hálózati szeﾏpoﾐtHól, az északi szakasz ふSzeﾐtlőriﾐIi úttól a Helsiﾐki útigぶ Isak felsőHH 
sziﾐtű szaHál┞ozásHaﾐ szerepel. Bár a Soroksár területéﾐ átkelő forgalﾏat Isak teljes elkerülőkéﾐt 
szolgálﾐá ki, ﾏegjeg┞zeﾐdő, hog┞ valószíﾐűleg Isak az ÓIsai útoﾐ érkezők száﾏára ﾐ┞újtaﾐa reális 
alterﾐatívát ふa GrassalkoviIh út forgalﾏáﾐak ﾐag┞ságreﾐdileg ヱ/ン-a, ﾏel┞re részletes ﾏakroszkópikus 
ﾏodellezés adhat eg┞értelﾏű választぶ, ﾏiközHeﾐ haráﾐt iráﾐ┞ú igéﾐ┞eket az északi szakasz ﾐélkül is ki 
tud szolgálﾐi az elkerülő. 

A fejlesztések a korﾏáﾐ┞határozatokkal Híró Heruházásokat követőeﾐ, a g┞űjtőúthálózattal 
fol┞tatódhatﾐak; a Síﾐpár utIa és )sellér dűlő, valaﾏiﾐt Huﾐgária köz és orHáﾐheg┞i hátsó feltáró út 
voﾐaláHaﾐ. A ンヱ-es fejlesztés kapIsáﾐ ﾏegjeg┞zeﾐdő, hog┞ GrassalkoviIh úti – )sellér dűlő Isoﾏópoﾐt 
körforgaloﾏﾏá való átépítése, a Huﾐ┞adi utIai alIsoﾏópoﾐttal eg┞Heﾐ kezelve – a ヲヰヱン-as 
határozattal összhaﾐgHaﾐ – a g┞űjtőút kiépítése ﾐélkül ふvag┞ azt ﾏegelőzőeﾐぶ is iﾐdokolt, ﾏiﾐt ahog┞ 
a ンヲ-es eleﾏ esetéﾐ is törekedﾐi kell rá, hog┞ az Mヰ-Haraszti út kialakítása teg┞e lehetővé a későHH 
ﾏegvalósuló g┞űjtőút HeIsatlakozását. A SzeﾐtlőriﾐIi út - Mヵ autópál┞a - Nag┞kőrösi út 
Isoﾏópoﾐtreﾐdszer átalakítása ふヴヰぶ kis prioritással Híró Heruházás; a Isoﾏópoﾐt-reﾐdszer jeleﾐtős 
iﾐfrastruktúraHeruházással járó fejlesztései túlzóﾐak tűﾐﾐek, de a SzeﾐtlőriﾐIi út Méta utIai felüljárótól 
ﾐ┞ugatra eső alIsoﾏópoﾐtjáﾐak felülvizsgálata iﾐdokolt lehet.  A ヲヰヱヱ-es határozatHaﾐ szereplő 
ErzséHet utIai külöﾐsziﾐtű vasúti keresztezést a ヲヰヱン-as ﾏár ﾐeﾏ tartalﾏazza és tervezői oldalról seﾏ 
iﾐdokolt, ug┞aﾐakkor g┞alogos- és kerékpáros hídkéﾐt való ﾏegépülte segíthetﾐé a lág┞ ﾏoHilitási 
forﾏák előtérHe hel┞ezését. A HÉV voﾐal villaﾏosszerű üzeﾏvitellé törtéﾐő átalakítása tervezői 
oldalról elveteﾐdő és a ﾏagasaHH sziﾐtű tervezési fol┞aﾏatok seﾏ eHHe az iráﾐ┞Ha ﾏozdultak el. 

ンヰヲ-ヲヰヱΓ.ふVII.ヰヲ.ぶ KT határozat 
Eredeti 
sorrend Változat Tervezői 

javaslat 

Táﾏogatott 
A Haraszti út - Mヰ autópál┞a között tervezett összekötő út Haraszti 

úti Isoﾏópoﾐtjára kidolgozott változatok közül a "B" változat 
ﾏegvalósítását táﾏogatja. 

Táﾏogatott 

Táﾏogatott 
A Haraszti út - Mヰ autópál┞a között tervezett összekötő út Mヰ 

autóút Isoﾏópoﾐtjára kidolgozott változatok közül a ヲ. változat 
ﾏegvalósítását táﾏogatja 

Táﾏogatott 

Β. táHlázat A ンヰヲ-ヲヰヱΓ.ふVII.ヰヲ.ぶ KT határozat felülvizsgálata 

A Haraszti út – Mヰ autópál┞a összekötő út végpoﾐtjaiHaﾐ lévő Isoﾏópoﾐti tervváltozatok tervezői 
oldalról is táﾏogatott változatok. A Haraszti úti végpoﾐtﾐál a HÉV és P+R közötti g┞aloglási távolságok 
ﾐag┞ok, íg┞ lehetőség szeriﾐt törekedﾐi kell rá, hog┞ vag┞ az ériﾐtett HÉV ﾏegálló kerüljöﾐ déleHHre, 
vag┞ ha ez ﾐeﾏ lehetséges, a legdéleHHi parkolóterülettől leg┞eﾐ g┞alogosaﾐ köﾐﾐ┞eﾐ, a lehető 
legkeveseHH kerülővel elérhető. Az Mヰ Isoﾏópoﾐt körforgalﾏáﾐak kialakításakor pedig kerüleﾐdő, 
hog┞ összekötő út felől ﾏiﾐd a két sávHól Γヰ fok ﾏegtétele utáﾐ ki lehesseﾐ hajtaﾐi az ヵヱ-es út 
iráﾐ┞áHa. Ez a töHHletkepaIitás roﾐtja a turHó körforgaloﾏ teljesítőképességét és a forgalﾏi igéﾐ┞ seﾏ 
feltétleﾐül iﾐdokolja.  
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ヶ.ヲ. A javasolt fejlesztési eleﾏek kapIsolatreﾐdszeréﾐek ﾏeghatározása 

Az azoﾐosított fejlesztési eleﾏeket hároﾏ szeﾏpoﾐt alapjáﾐ reﾐdeztük: 

ヱ. Hatáskör. A Hudapesti öﾐkorﾏáﾐ┞zati struktúra és feladatﾏegosztás törvéﾐ┞i jellege alapjáﾐ 
száﾏos hatáskör városi sziﾐteﾐ jeleﾐik ﾏeg, töHHek között a főutak kezelése és fejlesztése, 
valaﾏiﾐt a közösségi közlekedés szervezése. TováHHá állaﾏi szerepvállalás jeleﾐik ﾏeg a 
hel┞közi közösségi közlekedésHeﾐ, vag┞ az országos jeleﾐtőségű út és vasúthálózat 
fejlesztéséHeﾐ. Terﾏészeteseﾐ száﾏos feladat öﾐkorﾏáﾐ┞zati hatáskörHeﾐ vaﾐ, íg┞ például 
száﾏos útüzeﾏeltetési feladat. Eg┞-eg┞ koﾐkrét fejlesztés estéﾐ pedig eg┞üttﾏűködés valósul 
ﾏeg az ériﾐtett felek között, ahol az öﾐkorﾏáﾐ┞zatﾐak a területéﾐ zajló közlekedési 
fejlesztések és üzeﾏeltetések kapIsáﾐ véleﾏéﾐ┞ezési joga vag┞ lehetősége vaﾐ, továHHá 
Hizoﾐ┞os esetekHeﾐ valaﾏil┞eﾐ ﾏértékű alku pozíIiója lehetőséget tereﾏt a ﾏagasaHH sziﾐteﾐ 
ﾏegvalósuló fejlesztések Hefol┞ásolására. Elképzelhető továHHá ol┞aﾐ eg┞üttﾏűködés is, ahol 
a fővárosi vag┞ állaﾏi üzeﾏeltetőﾐél törtéﾐő érdekérvéﾐ┞esítéssel lehet eg┞-eg┞ projektet 
eliﾐdítaﾐi, ﾏegvalósítaﾐi. A ヱヵ. áHra szeriﾐt a hatáskört a függőleges teﾐgel┞ ﾏeﾐtéﾐ törtéﾐő 
elhel┞ezkedés isﾏerteti. 

ヲ. Hálózati jelleg. A Heavatkozások eg┞ jeleﾐtős része lokálisaﾐ fejti ki hatását, eg┞ ﾏásik része 
pedig egész kerületre ható ﾏódoﾐ. Az il┞eﾐ típusú osztál┞ozása a projektekﾐek az eg┞ﾏásra 
hatás és az eg┞ﾏással törtéﾐő összereﾐdelés ﾏiatt jeleﾐtős. Ez a szeﾏpoﾐt a vízsziﾐtes teﾐgel┞ 
ﾏeﾐtéﾐ jeleﾐik ﾏeg. 

ン. Beavatkozás jellege. Szíﾐ kódolással isﾏertetjük, hog┞ eg┞ adott Heavatkozás elsősorHaﾐ 
iﾐfrastruktúra fejlesztést, szolgáltatás fejlesztést, koﾏple┝ fejlesztést ふiﾐfrastruktúra és 
szolgáltatás eg┞aráﾐtぶ vag┞ huﾏáﾐ fejlesztést jeleﾐt. 

Az aláHHi áHrára ふヱヵ. áHraぶ az azoﾐosított fejlesztési eleﾏeket kerültek fel, ﾏajd ezt követőeﾐ össze 
lehetett reﾐdelﾐi az eg┞idejűeﾐ kezeleﾐdő eleﾏeket ふszürke karikaぶ vag┞ az eg┞ﾏásra épülő és 
eg┞ﾏásra jeleﾐtős hatással lévő eleﾏeket ふszürke szaggatott karikaぶ. A saját hatáskörHeﾐ és területi 
elveﾐ ﾏegvalósítható fejlesztéseket ふáHra Hal felső ﾏezőjeぶ területeg┞ségeﾐkéﾐt eg┞ projektHeﾐ 
javasoljuk kezelﾐi, ug┞aﾐis itt az eg┞ﾏásra hatás igeﾐ iﾐteﾐzíveﾐ jeleﾐik ﾏeg: ug┞aﾐazoﾐ a hálózatoﾐ, 
ug┞aﾐazt a keresztﾏetszetet haszﾐálva kell ﾏegoldaﾐi pl. a parkolásszaHál┞ozást, a kerékpáros 
közlekedést vag┞ épp az eg┞iráﾐ┞úsítást. Ezt ﾐevezzük Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐikai Fejlesztési 
Prograﾏﾐak ふΑ.ヲ fejezetぶ. Lazáﾐ kapIsolódﾐak a hídépítési és felújítási prograﾏok, valaﾏiﾐt a jeleﾐtős 
új út építésével járó fejlesztések. Miﾐdkét esetHeﾐ a projektek eg┞ﾏásra épülése kritikus. Az áHráﾐ 
továHHá isﾏertettük a továHHi eg┞ﾏásra hatásokat is ﾐ┞ilak forﾏájáHaﾐ. 
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 ヵΒ  

Az aláHHiakHaﾐ részleteseﾐ Heﾏutatjuk az eg┞es eleﾏek között azoﾐosított függőségeket, azok típusát 
és erősségét ふösszhaﾐgHaﾐ a feﾐti áHrávalぶ, illetve tartalﾏukat ふpl. a felﾏerülő ﾏűszaki, elhel┞ezési stH. 
kérdéseketぶ. 

ヶ.ヲ.ヱ. A Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ és a kapIsolódó fejlesztési 
eleﾏek függőségei 

A Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ ふKFFPぶ száﾏos eg┞ﾏással összefüggő eleﾏet 
tartalﾏaz, ﾏel┞ek Helső kapIsolatait a voﾐatkozó Α.ヲ fejezetHeﾐ ﾏutatjuk He. A prograﾏ eleﾏeiﾐek 
azoﾐHaﾐ töHH külső kapIsolata is vaﾐ ﾏás fejlesztésekkel, ﾏel┞eket az aláHHiakHaﾐ isﾏertetüﾐk. 

A Kerékpáros iﾐfrastruktúra építése Újtelep és a Városközpoﾐt között fejlesztési eleﾏ és a KFFP 
Kerékpáros hálózat kialakítása eleﾏe közötti függőséget a hálózati eleﾏek összekapIsolásáﾐak 
szükségessége okozza. A két fejlesztést ﾐeﾏIsak térHeﾐ szükséges összehaﾐgolﾐi ふaz Újtelep felé 
vezető ﾐ┞oﾏvoﾐal Isatlakozzoﾐ a Városközpoﾐt kerékpáros hálózatáhozぶ, de az üteﾏezésüket is úg┞ 
kell kialakítaﾐi, hog┞ a koráHHaﾐ ﾏegvalósuló hálózati eleﾏek öﾐﾏagukHaﾐ is ﾏűködőképesek 
leg┞eﾐek. 

A két fejlesztési eleﾏ közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

Sziﾐtéﾐ a Kerékpáros hálózat kialakítása eleﾏhez kapIsolódﾐak a Kerékpáros és g┞alogos ﾏűtárg┞ak, 
valaﾏiﾐt a Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat és zöldfol┞osó fejlesztések. Az előző 
kapIsolathoz hasoﾐlóaﾐ, az eg┞es új iﾐfrastruktúraeleﾏekhez ふpl. az RSD főág, ill. a kiság északi 
g┞alogos-kerékpáros hídjai, a kiság déli közúti hídja, a Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros 
ﾐ┞oﾏvoﾐalぶ Hiztosítaﾐi kell a városközpoﾐt kerékpáros hálózatáﾐak kapIsolódását; ill. sziﾐtéﾐ 
tekiﾐtettel kell leﾐﾐi az időHeliségre, hog┞ a kialakított hálózat valaﾏeﾐﾐ┞i üteﾏe összefüggő leg┞eﾐ. 

Az eg┞es fejlesztési eleﾏek közötti függőségek erős eg┞ﾏásra hatáskéﾐt jelleﾏezhetők. 

A feﾐti fejlesztések ﾐeﾏIsak a KFFP-hez kapIsolódﾐak il┞eﾐ ﾏódoﾐ, de töHH közülük közvetleﾐül 
eg┞ﾏásra is jeleﾐtős hatással vaﾐ. Az RSD főág g┞alogos-kerékpáros hídja, az RSD kiság déli közúti hídja 
valaﾏiﾐt a Külső kerületi körút ﾏeﾐti kerékpáros kapIsolat ﾏiﾐd kelet-ﾐ┞ugati iráﾐ┞ú, g┞alogos-
kerékpáros fókuszú fejlesztési eleﾏek, ﾏel┞ek eg┞ﾏás fol┞tatásakéﾐt eg┞ új haráﾐtiráﾐ┞ú kerékpáros 
fol┞osót tudﾐak alkotﾐi. E hároﾏ eleﾏ elsősorHaﾐ térHeﾐ kell, hog┞ illeszkedjeﾐ, ill. épüljöﾐ eg┞ﾏásra, 
közöttük töHHféle üteﾏezés is elképzelhető. 

A fejlesztésIsoportoﾐ Helül az eg┞es eleﾏek függősége: erős eg┞ﾏásra épülés. 

ヶ.ヲ.ヲ. A Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek függőségei 

Soroksárt ériﾐtő ﾐég┞ fő, új közúti iﾐfrastruktúraeleﾏek kialakítását Iélzó fejlesztés ふKülső kerületi 
körút, Soroksári elkerülő út, Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út, ill. G┞űjtőútfejlesztés új 
kapIsolatokkalぶ töHH poﾐtoﾐ is kapIsolódik eg┞ﾏáshoz. Ug┞aﾐ az eg┞es eleﾏek öﾐﾏagukHaﾐ is 
ﾏegvalósíthatók, ﾏivel azoﾐHaﾐ ﾏiﾐdeg┞ikükﾐek öﾐﾏagáHaﾐ is jeleﾐtős, a forgalﾏi terheléseket 
átreﾐdező hatása várható, az üteﾏezésük kulIsfoﾐtosságú. E ﾐélkül ug┞aﾐis – aﾏellett, hog┞ Hizoﾐ┞os 
útszakaszokat teherﾏeﾐtesíteﾐi fogﾐak – ﾏásutt forgaloﾏﾐövekedés is ﾏegjeleﾐhet. Erre a legkézeﾐ-
fekvőHH példa a Külső keleti körút, ﾏel┞ﾐek Soroksár közpoﾐtjához való kapIsolódását körültekiﾐtőeﾐ 
kell kialakítaﾐi ふpl. töHH alterﾐatívát kíﾐálﾐiぶ, hog┞ az új út geﾐerálta töHHletforgaloﾏ ﾐe a lakóövezetet 
terhelje. Miﾐdez elsősorHaﾐ a fejlesztések üteﾏezését Hefol┞ásolja, de ahol térHeﾐ is kapIsolódﾐak 
eg┞ﾏáshoz, ott terﾏészeteseﾐ erre is tekiﾐtettel kell leﾐﾐi ふpl. ﾐ┞oﾏvoﾐal, Isoﾏópoﾐti kialakításぶ. 
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A közúti fejlesztési eleﾏek közötti függőségek alapvetőeﾐ erős eg┞ﾏásra épüléskéﾐt jelleﾏezhetők 
ふHár akad ol┞aﾐ kivétel is – ﾐevezeteseﾐ az Mヰ autóút – Haraszti út összekötő út kapIsolata a Külső 
kerületi körúttal, ill. a Soroksári elkerülő úttal – ahol g┞eﾐge a függőségぶ. 

A közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek ﾐeﾏIsak eg┞ﾏáshoz, haﾐeﾏ továHHi prograﾏokhoz 
is kapIsolódﾐak. Ezek közül elsőkéﾐt a KFFP-t érdeﾏes kieﾏelﾐi, hiszeﾐ az ott javasolt fejlesztések 
ﾏegvalósíthatóságát az átﾏeﾐő forgaloﾏ Isökkeﾐtése alapozza ﾏeg, aﾏit elsősorHaﾐ az új közúti 
iﾐfrastruktúraeleﾏek teszﾐek lehetővé. Erre taláﾐ a legjoHH példa a Hehajtáskorlátozás: jeleﾐleg 
vaﾐﾐak ol┞aﾐ lakóövezeti, Isillapítaﾐdó útvoﾐalﾐak, ﾏel┞ekﾐek ﾐiﾐIs kijelölhető alterﾐatívája, íg┞ aﾏíg 
ﾐeﾏ épül ﾏeg az ezeket teherﾏeﾐtesítő új út, a korlátozás ﾐeﾏ ﾏegvalósítható. Az üteﾏezés azoﾐHaﾐ 
ﾐeﾏ Isak az il┞eﾐ ﾏerev sorreﾐdiségﾐél foﾐtos: a külöﾐHöző korlátozásokkal járó iﾐtézkedéseket 
Iélszerű az új közúti kapIsolatok átadásával eg┞idejűleg Hevezetﾐi, ﾏegelőzeﾐdő, hog┞ a felszaHaduló 
kapaIitások ösztöﾐözzék az összforgaloﾏ ﾐövekedését. ふEﾏellett ez a fajta üteﾏezés koﾏﾏuﾐikáIiós 
szeﾏpoﾐtHól is kedvezőHH.ぶ 

A két fejlesztésIsoport közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

A tárg┞alt közúti fejlesztésekeﾐ kívül ﾏég eg┞ eleﾏﾐek várható jeleﾐtőseHH forgaloﾏátreﾐdező hatása, 
ﾏégpedig a Hősök terei, vasút alatti közúti aluljáróﾐak. Itt ug┞aﾐis a vasút két oldaláﾐ tervezett eg┞éH 
fejlesztési eleﾏekﾐek jeleﾐtős hatása lehet az aluljárót ériﾐtő ふés oﾐﾐaﾐ a közpoﾐtHa továHHhaladóぶ 
forgaloﾏ ﾐag┞ságára. Míg eg┞es eleﾏek ふelsősorHaﾐ a Külső kerületi körútぶ várhatóaﾐ ﾐövelﾐék, ﾏások 
ふpl. elkerülő út, eg┞es g┞űjtőutakぶ iﾐkáHH Isillapítaﾐák az itt ﾏegjeleﾐő közúti forgalﾏat. Mivel ezek a 
hatások igeﾐ összetettek, eg┞üttes eredﾏéﾐ┞ük poﾐtos előrejelzésére továHHi vizsgálatok 
szükségesek, ﾏel┞ek az aluljáró és a továHHi fejlesztések üteﾏezését is Hefol┞ásolhatják. Miﾐdeﾏellett 
terﾏészeteseﾐ az eleﾏek térHelisége ふaz aluljáró közúti kapIsolataiぶ is függőséget jeleﾐteﾐek. 

A Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek Isoportja és a Hősök terei közúti aluljáró közötti 
függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

ヶ.ヲ.ン. A HÉV-korszerűsítés és a kapIsolódó fejlesztési eleﾏek függőségei 

A Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése és a Rézöﾐtő-TárIsás-ErzséHet utIák és Hősök terei átjárók az 
eg┞ﾏáshoz legszorosaHHaﾐ kapIsolódó fejlesztések közé tartozﾐak. A HÉV rekoﾐstrukIiója igeﾐ 
jeleﾐtős ﾏértékHeﾐ fogja javítaﾐi a kerület közösségi közlekedési kapIsolatait, ug┞aﾐakkor a sűrűHH 
követés ﾏiatt ﾐövelﾐé a voﾐal területelválasztó hatását is, ez iﾐdokolja az átjárók felülvizsgálatát. 
UtóHHi fejlesztés új átjárók ﾏegﾐ┞itásával elleﾐsúl┞ozza ezt a proHléﾏát, térHeﾐ eg┞eﾐleteseHHé teszi 
az átkelési lehetőségeket, eﾏellett kritikus közúti Isoﾏópoﾐtok kapaIitását is ﾐöveli. A hatások 
összefüggése ﾏellett a kivitelezés leHoﾐ┞olíthatósága is a két fejlesztés eg┞szerre törtéﾐő ﾏegvaló-
sítását iﾐdokolja. 

A két fejlesztési eleﾏ kapIsolata erős, függőségük eg┞idejűség. 

A feﾐti fejlesztésIsoporthoz továHHi eleﾏek is kapIsolódﾐak, ezek közül elsőkéﾐt a P+R parkolók, ill. 
B+R tárolók létesítését ﾏutatjuk He. Itt ﾐ┞ilváﾐvalóaﾐ a térHeli függőség a legerőseHH, sőt, ez itt az 
üteﾏezéssel is összefügg, ﾏivel töHH HÉV-ﾏegállóhel┞ is áthel┞ezésre fog kerülﾐi a jövőHeﾐ. ふÍg┞ Hár a 
hel┞Heﾐ ﾏaradó ﾏegállóhel┞ekﾐél a P+R, B+R létesítﾏéﾐ┞ek akár ﾏost is ﾏegvalósíthatók, a töHHi 
esetHeﾐ viszoﾐt ez eg┞idejűleg Iélszerű.ぶ 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

A fejlesztésIsoport közúti része, azaz az átjárók átalakítása a KFFP-ﾐ Helül az eg┞iráﾐ┞úsításokra vaﾐ 
jeleﾐtős hatással. Mivel vaﾐ ol┞aﾐ jövőHeﾐi tervváltozat, hog┞ az ériﾐtett ヴ átjáró eg┞iráﾐ┞ú lesz, a 
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városközpoﾐtHaﾐ kialakítaﾐdó eg┞iráﾐ┞ú utIákﾐak ezekhez ﾏiﾐdeﾐképp alkalﾏazkodﾐiuk kell – aﾏiﾐek 
terﾏészeteseﾐ a fejlesztések eltérő üteﾏezése esetéﾐ is, ﾏiﾐdeﾐ állapotHaﾐ teljesülﾐie kell. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

Miﾐdezeﾐ túl a HÉV-fejlesztés terﾏészeteseﾐ a Isatlakozó közösségi közlekedési hálózat kialakítását is 
Hefol┞ásolﾐi fogja; várhatóaﾐ ﾏiﾐd sugár-, ﾏiﾐd a haráﾐtiráﾐ┞Haﾐ. Mivel a HÉV a jövőHeﾐ jeleﾐtőseﾐ 
g┞orsaHH és kéﾐ┞elﾏeseHH kapIsolatot fog kíﾐálﾐi a Helvárosi kerületek felé, a párhuzaﾏos 
viszoﾐ┞latok teljesítﾏéﾐ┞e Isökkeﾐhet, viszoﾐt a HÉV-vel való eljutás a voﾐaltól távolaHHi területek 
felől is verseﾐ┞képessé válhat, aﾏi a haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok ráhordó szerepét erősítheti. Ez utóHHi 
a Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése eleﾏet ériﾐti, ﾏivel a feﾐtiek ﾏiatt a HÉV 
és a szoﾏszédos kerületek közötti utazási igéﾐ┞ek előreláthatóaﾐ ﾐövekedﾐi fogﾐak a jövőHeﾐ. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

ヶ.ヲ.ヴ. A ヱヵヰ-es vasútvoﾐal felújítása és a kapIsolódó fejlesztési eleﾏek függőségei 

Bár a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal jeleﾐleg Soroksár szeﾏpoﾐtjáHól kiseHH jeleﾐtőségű a Hヶ-os HÉV-voﾐalﾐál, 
eﾐﾐek rekoﾐstrukIiója is száﾏos ﾏás fejlesztési eleﾏet Hefol┞ásol. Ezek ez esetHeﾐ is a kötött pál┞a 
joHH ﾏegközelíthetőségével, ill. területelválasztó hatásával függﾐek össze. 

ElőHHiek közé tartozik a P+R parkolók, ill. B+R tárolók létesítése. A vasúti fejlesztéssel ﾐ┞ilváﾐvalóaﾐ a 
térHeli függősége a legerőseHH; az üteﾏezést tekiﾐtve aﾐﾐ┞i eﾏelhető ki, hog┞ itt az eg┞idejű 
ﾏegvalósítás Iélszerű; aﾐﾐak elleﾐére, hog┞ a jeleﾐlegi vasúti szolgáltatás ﾏellett ﾐiﾐIs érdeﾏi igéﾐ┞ 
P+R-re, a jövőHeﾐ eﾐﾐek fokozódása várható. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

Az elválasztó hatás elleﾐsúl┞ozását a vasútvoﾐal esetéHeﾐ is új átjárási lehetőség ﾏegﾐ┞itása Iélozza, 
ﾏégpedig a Hősök terei közúti aluljáró. Itt azoﾐHaﾐ a hatás a HÉV-átjárókﾐál g┞eﾐgéHH: a vasút 
távolaHH hel┞ezkedik el a városközpoﾐttól, lakott területeket jóval kevésHé választ el; ﾏásik oldalról 
pedig a szolgáltatásfejlesztés utáﾐ seﾏ várható ol┞aﾐ voﾐatsűrűség, ﾏiﾐt a HÉV esetéHeﾐ. Másrészt 
viszoﾐt a vasútvoﾐaloﾐ a külöﾐsziﾐtű keresztezések hiáﾐ┞a akár a vasútfejlesztés előtti kivitelezést is 
iﾐdokolhatja. A fejlesztések üteﾏezését íg┞ elsősorHaﾐ ﾐeﾏ a ﾏűködés, haﾐeﾏ a kivitelezés 
szeﾏpoﾐtjáHól Iélszerű összehaﾐgolﾐi. A térHeli összefüggés pedig a két fejlesztés között ﾐeﾏ 
kiﾏoﾐdottaﾐ erős ふpersze a vasútvoﾐalat az aluljáróﾐak keresztezﾐie kell, viszoﾐt a koﾐkrét hel┞szíﾐ a 
vasút szeﾏpoﾐtjáHól ﾐeﾏ léﾐ┞egesぶ. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: g┞eﾐge eg┞ﾏásra hatás. 

ヶ.ヲ.ヵ. TováHHi fejlesztési eleﾏek közötti függőségek 

A ﾏeglévő közúti Isoﾏópoﾐtok felülvizsgálatával ふpl. átépítés, iráﾐ┞ítási ﾏód ﾏegváltoztatásaぶ két 
fejlesztési eleﾏ is foglalkozik: a G┞űjtő- és főutak Isoﾏópoﾐtjaiﾐak forgaloﾏiráﾐ┞ítási felülvizsgálata, 
ill. a Kedvezőtleﾐ kialakítású, ill. túlterhelt közúti Isoﾏópoﾐtok átépítése. Bár a két eleﾏ eszköz-
reﾐdszere eltérő, összehaﾐgolásuk, reﾐdszerszeﾏléletű tervezésük szükséges, hiszeﾐ közeli, akár 
szoﾏszédos Isoﾏópoﾐtokat ériﾐthetﾐek. Lakott területeﾐ a közúthálózat kapaIitását elsősorHaﾐ a 
Isoﾏópoﾐtok határozzák ﾏeg, erre adott útvoﾐal ﾏeﾐtéﾐ tekiﾐtettel kell leﾐﾐi. Eﾏellett a tervezéskor 
azt is fig┞eleﾏHe kell veﾐﾐi, hog┞ az eg┞es Isoﾏópoﾐt-típusok ﾏil┞eﾐ időHeﾐi eloszlás szeriﾐt HoIsátják 
át a járﾏűveket, ﾐeﾏ Iélszerű például az iráﾐ┞ítási ﾏódok ふpl. jelzőláﾏpa, körfogaloﾏぶ g┞akori 
váltakozása, jelzőláﾏpás Isoﾏópoﾐtok esetéﾐ pedig törekedﾐi kell azok összehaﾐgolására. A függőség 
íg┞ alapvetőeﾐ a ﾏűszaki tartaloﾏHaﾐ ﾐ┞ilváﾐul ﾏeg, az üteﾏezésHeﾐ Isak akkor ﾏerül fel, ha valaﾏel┞ 
Isoﾏópoﾐt átalakítása soráﾐ az eﾏlített jelleﾏzői ﾐag┞ﾏértékHeﾐ változﾐáﾐak ふﾏivel ez kihathat a 
körﾐ┞ező Isoﾏópoﾐtokra isぶ. 



 ヶヱ  

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: g┞eﾐge eg┞ﾏásra hatás. 

A KözlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞okﾐál két Isatlakozó fejlesztési eleﾏ ﾏerül fel. Közülük az első eg┞ 
ﾏásik közlekedésHiztoﾐsági fókuszú eleﾏ, a Közúti szaHál┞követési hatósági elleﾐőrzéseké. A két 
Heavatkozás eg┞üttﾏűködést igéﾐ┞el külöﾐHöző szervezetek között, eg┞idejű ﾏegvalósításuk azoﾐHaﾐ 
jeleﾐtőseﾐ tudja ﾐövelﾐi a hatásosságukat. A külöﾐHöző szervezési iﾐtézkedések sikerességéhez 
eleﾐgedhetetleﾐ a hatékoﾐ┞ Hetartatásuk, ug┞aﾐakkor a hatósági elleﾐőrzések táﾏogatottságát is 
ﾐag┞ﾏértékHeﾐ ﾐövelﾐi tudja a ﾏegfelelő tájékoztatás, aﾏel┞ segít ﾏegisﾏertetﾐi az iﾐtézkedések 
Iéljait. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: erős eg┞ﾏásra hatás. 

A KözlekedésHiztoﾐsági kaﾏpáﾐ┞okhoz eg┞ ﾏásik, közösségi közlekedési fókuszú eleﾏ is kapIsolódik, 
az Éjszakai közösségi közlekedés fejlesztése. UtóHHiﾐak ug┞aﾐis vaﾐ közlekedésHiztoﾐsági vetülete is: 
az éjszaka is szíﾐvoﾐalas térHeﾐi-időHeﾐi közösségi közlekedési ellátottság foﾐtos eszköz lehet az ittas 
járﾏűvezetés elleﾐi küzdeleﾏHeﾐ, ﾏivel olIsó, köﾐﾐ┞eﾐ igéﾐ┞He vehető alterﾐatívát kíﾐál éjszakai 
eljutásokhoz is ふpl. hazautazás szórakozóhel┞ekrőlぶ. Ezért a fejlesztés Hevezetésekor azt érdeﾏes lehet 
eg┞ kiseHH tájékoztató kaﾏpáﾐﾐ┞al is táﾏogatﾐi. 

A fejlesztési eleﾏek közötti függőség: g┞eﾐge eg┞ﾏásra hatás. 

ヶ.ン. Javasolt fejlesztési prograﾏok 

Az íg┞ azoﾐosított és kezelt fejlesztési eleﾏek alapjáﾐ projektIsoﾏagok képzése valósult ﾏeg, aﾏel┞et 
a ヱヶ. áHra isﾏertet. A projekt Isoﾏagok hároﾏ kategóriáHa esﾐek, az azoﾐosított hatáskör alapjáﾐ: 

ヱ. Öﾐálló projektIsoﾏag, aﾏel┞et az öﾐkorﾏáﾐ┞zat alapvetőeﾐ saját hatáskörHeﾐ tud kezelﾐi. 

ヲ. Közreﾏűködő projektIsoﾏag, aﾏel┞et részHeﾐ tud saját hatáskörHeﾐ kezelﾐi az 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat, de kezdeﾏéﾐ┞ező szerepe jeleﾐtős. 

ン. Érdekérvéﾐ┞esítő projektIsoﾏag, aﾏel┞ esetéHeﾐ ﾏagasaHH sziﾐtű ふöﾐぶkorﾏáﾐ┞zati 
feladatHaﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat ﾏozgástere és felelőssége kiseHH, azoﾐHaﾐ a Heavatkozások 
hatással vaﾐﾐak a kerület közlekedésére. 

A prograﾏIsoﾏagok ﾏeghatározása soráﾐ pedig eg┞ﾏásra épüléseket azoﾐosítottuﾐk, aﾏel┞ek közül 
kieﾏeleﾐdő a kerületrészeﾐkéﾐti Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐikai Fejlesztési Prograﾏ. Bár a Heavatkozások 
java g┞űjtőutak által határolt területeﾐ Helül ﾏarad, Hizoﾐ┞os koordiﾐáIió az eg┞es tervek között 
szükséges, íg┞ például a kerékpáros kapIsolatok átvezetése településrészek között. Aﾐﾐak érdekéHeﾐ, 
hog┞ ez a koordiﾐáIió ﾏegvalósuljoﾐ, azt javasoljuk, hog┞ elsőkéﾐt a Helvárosi településrész tervei 
készüljeﾐek el, és Isak ezeﾐ tervek kiviteli tervezése alatt kezdődjöﾐ ﾏeg a továHHi településrészek 
taﾐulﾏáﾐ┞tervi előkészítése. 

A projektIsoﾏagok ヱヶ. áHra szeriﾐti vizualizáIiójáﾐak Iélja reﾐdszerezﾐi a ﾏeghatározott fejlesztési 
eleﾏeket teﾏatikailag, és az eg┞ﾏásra épüléseket isﾏertetﾐi. Miﾐdeﾐ HlokkHaﾐ Hal szélre vaﾐﾐak 
reﾐdezve azok az eleﾏek, aﾏel┞ek ﾏár futó eleﾏek, eg┞ oszloppal HeljeHH pedig azok, aﾏel┞eket rövid 
távoﾐ lehet elkezdeﾐi. A projekt eleﾏek adott esetHeﾐ töHH Ietliﾐ jeleﾐﾐek ﾏeg, továHHá a Koﾏple┝ 
ForgaloﾏteIhﾐikai Fejlesztési Prograﾏ öﾐálló projektIsoﾏagkéﾐt jeleﾐik ﾏeg, ﾏagáHaﾐ foglalva a 
parkolásszaHál┞ozást is. Bekerült továHHá ﾐéháﾐ┞ fejlesztési eleﾏkéﾐt ﾐeﾏ azoﾐosítható, azoﾐHaﾐ 
praktikus előkészítő lépés, például az eg┞üttﾏűködési prograﾏok. 

 



 ヶヲ  

 
ヱヶ. áHra ProjektIsoﾏagok képzése



 ヶン  

Α. Kieﾏelt fejlesztési eleﾏek 
A Heazoﾐosított fejlesztési eleﾏek közül a kieﾏeleteﾐ foﾐtosﾐak ﾏiﾐősített fejlesztési eleﾏek ﾏűszaki 
tartalﾏáﾐak ﾏeghatározásáﾐ felül az előﾐ┞ök, hátráﾐ┞ok, érdekeltségek Heﾏutatására törekszik a 
fejezet. Miﾐdezek alapjáﾐ a fejlesztési eleﾏek és azok tervváltozatai Képviselő testület elé 
terjeszthetőek és táﾏogathatósági, továHHá sorreﾐdiségi határozatok hozhatók. 

Α.ヱ. ParkolásszaHál┞ozás 

A parkolásszaHál┞ozás, ﾏiﾐt az eg┞ik azoﾐosított fejlesztési eleﾏ általáﾐos érvéﾐ┞ű ﾏegállapításai az 
ヵ.ヲ.ヲ fejezetHeﾐ Heﾏutattuk. Jeleﾐ fejezet a Soroskár speIifikus javaslataiﾐkat tartalﾏazza. 

Α.ヱ.ヱ. A parkolásszaHál┞ozás lehetőségei 

Az öﾐkorﾏáﾐ┞zat korlátozott lehetőségekkel reﾐdelkezik a területéﾐ ﾏegjeleﾐő parkolási aﾐoﾏáliák 
kezeléséHeﾐ. A ﾏagasaHH sziﾐtű szaHál┞ozás ふjogszaHál┞ok, fővárosi reﾐdeletekぶ ﾏellett közútkezelői 
hozzájárulást is kell igéﾐ┞eljeﾐ. Aﾐﾐak érdekéHeﾐ, hog┞ ol┞aﾐ javaslatot teg┞üﾐk, aﾏi a Hevezetéshez 
szükséges fol┞aﾏatokoﾐ átﾏeg┞, isﾏertetjük a jeleﾐleg Budapesteﾐ elérhető ﾏegoldásokat. 

Fizetős parkolás 
A forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás léﾐ┞ege, hog┞ fizető parkolási övezet kijelölését követőeﾐ a parkoló 
övezeti táHlákkal határolt területeﾐ díjfizetéssel vag┞ lakossági eﾐgedéll┞el lehet parkolﾐi. 

Előﾐ┞ei: Ez a ﾏegoldás hatékoﾐ┞aﾐ kezeli a hosszútávú parkolás proHléﾏáját az övezet területéﾐ, 
továHHá a Hudapesti autósok száﾏára eg┞ közisﾏert forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás. TováHHi előﾐ┞e a 
fizető parkolási övezetﾐek, hog┞ a jeleﾐ jogszaHál┞i körﾐ┞ezetHeﾐ az oHjektív felelősségi kör alá tartozik 
a parkolási díj ﾏeg ﾐeﾏ váltása, íg┞ a szaHál┞ Hetartatása jeleﾐtőseﾐ eg┞szerűHH, a jogkövető 
ﾏagatartást széles körHeﾐ el lehet érﾐi. 

Hátráﾐ┞ai: A ﾏegoldás hátráﾐ┞a, hog┞ töHHlet, Öﾐkorﾏáﾐ┞zat által Hiztosítaﾐdó üzeﾏeltetési 
feladatokat tesz kötelezővé: parkolóőrök, parkolóautoﾏaták alkalﾏazását, a várakozással kapIsolatos 
Hurkolati jelek és táHlák elleﾐőrzését és feﾐﾐtartását. A parkolóterület jogszaHál┞ szeriﾐti kötelező 
feﾐﾐtartása gazdasági ﾐehézségekHe ütközhet, főképp a pereﾏkerületek esetéHeﾐ. Adﾏiﾐisztratív 
ﾐehézségeket jeleﾐt a ﾏegoldás Hevezetése és az esetleg későHH szükségessé váló Hővítése, ug┞aﾐis 
fővárosi reﾐdelet szaHál┞ozza a Hevoﾐható területek iﾐdoklását és fővárosi hozzájárulás szükséges a 
Hevezetéséhez. 
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ヱΑ. áHra Övezet határáﾐ ﾏegjeleﾐő parkolási aﾐoﾏália 

Tapasztalatok: Budapesteﾐ száﾏos hel┞eﾐ alkalﾏazzák a ﾏegoldást, íg┞ széleskörű tapasztalatok 
érhetők el. A fizető övezet kijelölése parkolási proHléﾏát az övezet határáﾐ túlra hel┞ezi, ﾏiﾐt azt a ヱΑ. 
áHra is érzékleteseﾐ ﾏutatja. Az övezethatártól kívül eső lakóterületekeﾐ a lakossági parkolás 
ﾐehézségekHe ütközik, ug┞aﾐis a fizető övezetről kiszoruló – fizetﾐi ﾐeﾏ kíváﾐó – parkolási igéﾐ┞ itt 
jeleﾐik ﾏeg: ふaぶ ár érzékeﾐ┞ felhaszﾐálók, ふHぶ a fizető övezetHeﾐ dolgozók, de a parkolási eﾐgedéll┞el 
ﾐeﾏ reﾐdelkező, ふIぶ a P+R jellegű parkolás, aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ elfogadható sétatávolságra vaﾐ jó közlekedési 
kapIsolatokat adó kötöttpál┞ás közlekedés, továHHá ふdぶ azoﾐ hel┞i lakosok, akik a ﾏásodik-harﾏadik, 
jelleﾏzőeﾐ ritkáHHaﾐ haszﾐált autójukra ﾐeﾏ kíváﾐják ﾏegváltaﾐi a lakossági eﾐgedél┞t. Eﾐﾐek 
következtéHeﾐ a parkolási területet Hővíteﾐi szükséges, aﾏel┞ továHHi üzeﾏeltetési terheket jeleﾐt, 
ﾏiközHeﾐ a Hevételi oldal ﾐeﾏ ﾐövelhető ug┞aﾐil┞eﾐ diﾐaﾏikával. 

Kizárólag lakosság száﾏára eﾐgedélyezett parkolás 
A forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás léﾐ┞ege, hog┞ várakozﾐi tilos táHla ふvag┞ várakozﾐi tilos övezeti táHlaぶ 
kiegészítésekéﾐt kivéve lakossági eﾐgedél┞ ふvag┞ hasoﾐló tartalﾏúぶ kerül feltűﾐtetésre, íg┞ ezeﾐ a 
területeﾐ a lakossági eﾐgedéll┞el ﾐeﾏ reﾐdelkezők ﾐeﾏ állhatﾐak ﾏeg. A ﾏegoldást kiegészítheti eg┞ 
időszaki korlátozás is. 

Előﾐ┞ei: A forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás előﾐ┞e, hog┞ Hevezetéséhez Isak forgaloﾏteIhﾐikai 
hozzájárulás szükséges, fővárosi közg┞űlési jóváhag┞ás ﾐeﾏ. Az ériﾐtett útszakaszok vag┞ zóﾐák 
kijelölése és Hővítése is kerületi öﾐkorﾏáﾐ┞zati hatáskörHeﾐ vaﾐ. Üzeﾏeltetése jeleﾐtőseﾐ eg┞szerűHH, 
töHHek között ﾐiﾐIs szükség parkolóautoﾏatákra és azok üzeﾏHeﾐ tartására. A Hetartatásához ﾐeﾏ 
szükséges parkolóőröket alkalﾏazﾐi, azt a közterületfelüg┞elet is végezheti. 

Hátráﾐ┞ai: Az övezeti jellegű kialakítás esetéﾐ seﾏﾏil┞eﾐ körülﾏéﾐ┞ek között ﾐeﾏ parkolhat 
eﾐgedéll┞el ﾐeﾏ reﾐdelkező az adott területeﾐ ふidő korlátozás esetéﾐ az adott időHeﾐぶ, ez aﾏúg┞ a 
jogos parkolási igéﾐ┞eket is ﾏegﾐehezít. A Heavatkozás jeleﾐleg ﾐeﾏ tartozik az oHjektív felelősség 
téﾏaköréHe, íg┞ a Hetartatás ﾐehézségekHe ütközik. 
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ヱΒ. áHra Terézvárosi parkolás szaHályozási ﾏegoldás 

Tapasztalatok: Budapesteﾐ ez a fajta forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás az utóHHi ﾐéháﾐ┞ hóﾐapHaﾐ került 
Hevezetésre ふTerézvárosHaﾐ, lásd ヱΒ. áHraぶ íg┞ széleskörű tapasztalatok eg┞előre ﾐeﾏ állﾐak 
reﾐdelkezésre. A Hudapesti közlekedők száﾏára ﾐeﾏ közisﾏert ez a kiegészítő táHlával ﾏűködő 
szaHál┞ozási eszköz, de a várakozﾐi tilos táHla jeleﾐtését isﾏerﾐiük kell. 

Korlátozott idejű parkolás 
A forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás léﾐ┞ege, hog┞ várakozﾐi korlátozott ideig lehet, a várakozás kezdetét 
pedig parkoló tárIsával szükséges jelölﾐi. A ﾏegoldást kiegészítheti eg┞ időszaki korlátozás is. 

Előﾐ┞e: Jeleﾐtős részHeﾐ az előző ﾏegoldásﾐál is isﾏertetettek: a Hevezetéséhez Isak 
forgaloﾏteIhﾐikai hozzájárulás szükséges, fővárosi közg┞űlési jóváhag┞ás ﾐeﾏ. Az ériﾐtett útszakaszok 
vag┞ zóﾐák kijelölése és Hővítése is kerületi öﾐkorﾏáﾐ┞zati hatáskörHeﾐ vaﾐ. Üzeﾏeltetése jeleﾐtőseﾐ 
eg┞szerűHH, töHHek között ﾐiﾐIs szükség parkolóautoﾏatákra és azok üzeﾏHeﾐ tartására. A 
Hetartatásához ﾐeﾏ szükséges parkolóőröket alkalﾏazﾐi, azt a közterületfelüg┞elet is végezheti. 
TováHHi előﾐ┞e, hog┞ ﾐeﾏ zárja ki teljeseﾐ az itteﾐi parkolást, Isak feltételekhez köti és az időHeliségét 
korlátozza, íg┞ tehát kifejezetteﾐ alkalﾏas P+R jellegű parkolási proHléﾏák kezelésére. 

Hátráﾐ┞a: Kevéssé közisﾏert közúti jelzőtáHla, íg┞ Hevezetését jeleﾐtős fig┞eleﾏfelkeltő akIiókﾐak 
szüksége övezﾐie. 
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ヱΓ. áHra Korlátozott idejű parkolási ﾏegoldások Budapesteﾐ ふHalra: Hűvösvölgy, joHHra: Budafokぶ 

Tapasztalatok: Jeleﾐleg Budapesteﾐ két hel┞eﾐ vaﾐ il┞eﾐ forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldás, a Hudafoki piaI 
parkolójáHaﾐ, és Hűvösvölg┞Heﾐ. ふヱΓ. áHraぶ Miﾐdkét esetHeﾐ a közelHeﾐ található jó közösségi 
közlekedési kapIsolatok iﾐdokolták a Hevezetését ふHűvösvölg┞i villaﾏos végálloﾏás, ill. Budafok 
vasútálloﾏásぶ. A tapasztalatok veg┞esek, ug┞aﾐis Budafokoﾐ haﾏar elérte a Iélját, Hetartatása eg┞re 
köﾐﾐ┞eHH, ahog┞ közisﾏert lett a szaHál┞ozás. Hűvösvölg┞Heﾐ ug┞aﾐakkor továHHra is állaﾐdó 
elleﾐőrzés szükséges, hog┞ hatékoﾐ┞ ﾏaradjoﾐ az eszköz. 

Α.ヱ.ヲ. Soroksári parkolásszaHál┞ozás 

Az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat száﾏos alkaloﾏﾏal foglalkozott a parkolási kérdéskörrel, elsősorHaﾐ a fizetős 
parkolás Hevezetéséﾐek lehetőségével, ug┞aﾐakkor a városközpoﾐt eg┞es, jeleﾐtős fuﾐkIiói haﾏarosaﾐ 
el fogﾐak költözﾐi, aﾏel┞ azt is jeleﾐti, hog┞ a koﾐIeﾐtrált parkolási igéﾐ┞ eﾐ┞hülﾐi fog a jeleﾐlegi 
városközpoﾐti területeﾐ. Ez a fizető övezet Hevezetését alapvetőeﾐ kérdőjelezi ﾏeg: 

• az itt ﾏegjeleﾐő P+R parkolási jeleﾐség a díjfizetés Hevezetésével ﾏegszűﾐﾐe, a parkolási 
reﾐdszert elsősorHaﾐ a hel┞iekﾐek kelleﾐe feﾐﾐtartaﾐi ふhel┞i lakos, vag┞ hel┞i fuﾐkIiót igéﾐ┞He 
vevő, jelleﾏzőeﾐ sziﾐtéﾐ kerületi lakosぶ, 

• vag┞ a kerületi lakosok parkolási Hevétele tartja el a reﾐdszert, viszoﾐt ha a kerületi lakosokﾐak 
iﾐg┞eﾐes/kedvezﾏéﾐ┞es lesz, akkor az üzeﾏeltetési ﾐehézségeket jeleﾐt, 

• Hár a koráHHi képviselőtestületi határozat viszoﾐ┞lag kis területeﾐ vezetﾐé He a fizetős 
parkolást ふaﾏel┞ ﾐeﾏ is teljeseﾐ fedi le a poteﾐIiális P+R jeleﾐséggel ériﾐtett területetぶ ﾏégis, 
ehhez is ug┞aﾐúg┞ kell üg┞félszolgálati iroda, hel┞i parkolási igéﾐ┞ek kezelésére adﾏiﾐisztráIió. 

• az övezetkijelölés szaHál┞ai ﾏiatt ﾐeﾏ lehetﾐe elsőre ﾐag┞oHH területet kijelölﾐi, hiáHa 
isﾏertek ﾏás pereﾏkerületi tapasztalatok, aﾏel┞ek az il┞eﾐ fajta proHléﾏa átreﾐdeződését 
ﾏutatják. 

A Hősök tere körﾐ┞ékéﾐek ﾏegváltozó fuﾐkIiója ﾏiatt javasoljuk a fizető parkolást elvetﾐi, külöﾐös 
tekiﾐtettel a jeleﾐtős Heruházási és üzeﾏeltetési költség igéﾐ┞ére. Ehel┞ett pedig korlátozott idejű 
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ふﾏa┝. hároﾏórásぶ parkolási övezet kijelölését tartjuk Iélravezetőﾐek az ériﾐtett térségHeﾐ, lakossági 
jogosultság Hevezetésével, aﾏel┞ feﾐti változatok közül a ﾏásodik és harﾏadik eg┞üttes alkalﾏazását 
jeleﾐti. Ez a ﾐeﾏkíváﾐatos hel┞eﾐ ﾏegjeleﾐő P+R fuﾐkIiót jeleﾐtőseﾐ visszaszorítaﾐá, ﾏiközHeﾐ a hel┞i 
lakosokﾐak seﾏ lehetetleﾐíti el a parkolását, továHHá az ide érkező, de Isak rövideﾐ időt eltöltő 
forgaloﾏ száﾏára is ﾏarad opIió. Állaﾐdó parkolóőrök, autoﾏaták és üg┞félszolgálat üzeﾏeltetése 
hel┞ett elég leﾐﾐe alkalﾏaﾐkéﾐt Hírságolással és koﾏﾏuﾐikáIiós kaﾏpáﾐﾐ┞al visszaszorítaﾐi a ﾐeﾏ 
kíváﾐatos parkolási jeleﾐséget. Ezáltal az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat aﾐ┞agi koIkázatvállalása jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐ, 
és aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ ez iﾐdokolt, az ériﾐtett terület jeleﾐtőseHH üzeﾏeltetési költség ﾐövekedés ﾐélkül 
terjeszthető ki. 

Α.ヱ.ン. Javasolt rövidtávú iﾐtézkedés 

A parkolásszaHál┞ozás ﾏűszaki tervezését ふahog┞ ezt a későHHiekHeﾐ kifejtjükぶ javasoljuk koﾏple┝eﾐ, 
ﾏás forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldásokkal eg┞ütt terveztetﾐi és ﾏegvalósítaﾐi, íg┞ a rövidtávú 
iﾐtézkedések között ezt ﾐeﾏ itt, haﾐeﾏ a következő fejezetHeﾐ részletezzük. Ug┞aﾐakkor a 
parkolásszaHál┞ozás két továHHi öﾐkorﾏáﾐ┞zati feladatot jeleﾐt a forgaloﾏteIhﾐikáﾐ felül. Az első 
iﾐtézkedésHeﾐ javasoljuk, hog┞ a szaHál┞ozási kérdések és a Hevezetés tisztázására közlekedési 
szakjogász véleﾏéﾐ┞ét kérje az öﾐkorﾏáﾐ┞zat, aﾏel┞ kitér a Hevezetéséﾐek jogi, reﾐdeleti és 
adﾏiﾐisztratív feladataira, Heleértve töHHek között a lakossági parkolás kezeléséhez szükséges 
adatkezelési fol┞aﾏatok jogi szaHál┞ozását. A ﾏásodik iﾐtézkedésHeﾐ javasoljuk, hog┞ a Hevezetéshez 
szükséges koﾏﾏuﾐikáIiós kaﾏpáﾐ┞t alapos előkészítéssel végezze el az öﾐkorﾏáﾐ┞zat. 

TováHHi javaslatkéﾐt fogalﾏazzuk ﾏeg, hog┞ az öﾐkorﾏáﾐ┞zat és a kerület vezetése fogalﾏazzoﾐ ﾏeg 
ol┞aﾐ hivatalos vag┞ iﾐforﾏális útoﾐ jelzett igéﾐ┞t, hog┞ a parkolással kapIsolatos fővárosi és állaﾏi 
szaHál┞ozásHaﾐ található, a szaHál┞ozás Iélját ﾐeﾏ ﾏegfelelőeﾐ szolgáló jogszaHál┞i és reﾐdeleti 
körﾐ┞ezetet az illetékes szervezetek vizsgálják felül és ﾏódosítsák. Eﾐﾐek érdekéHeﾐ a hasoﾐló 
goﾐdokkal küzdő kerületi öﾐkorﾏáﾐ┞zatokkal közöseﾐ lehetﾐe fellépﾐi. 

Α.ヲ. Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ 

Soroksár száﾏos ol┞aﾐ közlekedési proHléﾏával küzd, aﾏel┞ek ﾏegoldása akár eg┞eﾐkéﾐt is 
elképzelhető leﾐﾐe, azoﾐHaﾐ a szoros eg┞ﾏásra épülések és eg┞ﾏásra hatások ﾏiatt eg┞Heﾐ érdeﾏes 
kezelﾐi. Ezeﾐ fejlesztési eleﾏek közé tartozik a ﾏérsékelt seHességű övezetek kialakítása, korlátozott 
Hehajtási övezetek kialakítása ふIélforgalﾏi vag┞ súl┞korlátozásぶ, eg┞iráﾐ┞úsítás, továHHá a 
parkolásszaHál┞ozás ふaﾏel┞ﾐek szaHál┞ozási elveit az előző fejezetHeﾐ ﾏár isﾏertettükぶ, valaﾏiﾐt a 
kerékpáros útvoﾐalak kialakítása/fejlesztése és a Hiztoﾐságos g┞aloglás lehetőségéﾐek Hiztosítása. Az 
eg┞iráﾐ┞úsítás, a parkolás Hiztosításáﾐak ﾏódja, a g┞alogos felületek ﾏiﾐősége, valaﾏiﾐt a kerékpáros 
iﾐfrastruktúra igéﾐ┞ei ﾏiﾐdeﾐ esetHeﾐ az utIák keresztﾏetszeti kialakításáﾐak, elreﾐdezéséﾐek 
újragoﾐdolását követelik ﾏeg. Például eg┞es utIákHaﾐ az eg┞iráﾐ┞úsítással a felszaHadult 
keresztﾏetszet hel┞éﾐ kerékpáros iﾐfrastruktúra, ﾏás hel┞ekeﾐ pedig továHHi parkolóhel┞ek 
létesíthető. Erős kapIsolat vaﾐ továHHá a járﾏű seHességre ható iﾐtézkedések ふteﾏpoンヰ, lakópiheﾐő 
övezet, fekvőreﾐdőrökぶ és a védteleﾐ közlekedők ふkerékpárosok és g┞alogosokぶ Hiztoﾐságos eljutását 
Iélzó iﾐtézkedések között is. A járﾏűvek ﾏegeﾐgedett legﾐag┞oHH seHessége Hefol┞ásolja a 
párhuzaﾏos kerékpáros közlekedés, vag┞ Hiztoﾐságos g┞alogátkelő kialakítása soráﾐ alkalﾏazható 
ﾏűszaki ﾏegoldásokat. Bár a feﾐti fejlesztési eleﾏek között külöﾐ ﾐeﾏ került ﾐevesítésre, de a 
Biztoﾐságos út az iskoláHa ﾐevet viselő közlekedésfejlesztési prograﾏot is javasolt eﾐﾐek keretéHeﾐ 
elvégezﾐi. Itt HölIsődék, óvodák, alsó tagozatok esetéﾐ elsősorHaﾐ az úﾐ. Kiss aﾐd Ride 
sávok/parkolóhel┞ek alkalﾏazását javasoljuk, aﾏel┞ a reggeli és a délutáﾐi időszakokHaﾐ teszi lehetővé 
szülők száﾏára, hog┞ g┞erﾏekek ki-He szállításáﾐak idejére rövideﾐ leparkoljaﾐak. FelsőHH tagozatos 
iﾐtézﾏéﾐ┞ek és középiskolák száﾏára pedig elsősorHaﾐ a kerékpáros ﾏegközelítési lehetőségeket 
szükséges kialakítaﾐi, továHHá a közeli közösségi közlekedési ﾏegállóhel┞hez vezető g┞alogutakat 
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áttekiﾐteﾐi közlekedésHiztoﾐsági szeﾏpoﾐtHól ふaﾏel┞et ﾐeﾏIsak a forgaloﾏteIhﾐikai kialakítás, 
haﾐeﾏ száﾏos eg┞éH paraﾏéter is Hefol┞ásol, például köztéri világítás ﾏiﾐősége, útHurkolati 
felületéﾐek kialakítása stH.ぶ. Ug┞aﾐeﾐﾐek keretéHeﾐ lehet kezelﾐi a koﾐIeﾐtrált rakodóhel┞ek 
kialakítását is. 

Α.ヲ.ヱ. A prograﾏ tartalﾏa és ﾏódszertaﾐa 

A koráHHaﾐ eﾏlített erős eg┞ﾏásra hatások ﾏiatt javasoljuk taﾐulﾏáﾐ┞tervek készítését, aﾏel┞ a 
közúti keresztﾏetszeteket és kapIsolatokat reﾐdezik újra eg┞-eg┞ kerületi településrészeﾐ a kor 
kihívásai, a kerületi közlekedés fejlesztési koﾐIepIió és Budapest város közlekedéspolitikai Iéljai 
szeriﾐt. A Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐikai Felújítási Prograﾏ épít az előző fejezetHeﾐ isﾏertetett fejlesztési 
eleﾏekre ふsorreﾐdHeﾐぶ: 

• Mérsékelt seHességű övezetek 
• Behajtáskorlátozások 
• Teherforgalﾏi korlátozások 
• Eg┞iráﾐ┞úsítások 
• G┞alogátkelést elősegítő ﾏegoldások telepítése 
• ParkolásszaHál┞ozás 
• Kerékpáros hálózat kialakítása 
• G┞alogosHarát közterek kialakítása 
• MoHilitási poﾐtok 

A taﾐulﾏáﾐ┞tervezés főHH lépéseiﾐek g┞akorlati ﾏegvalósítására az aláHHiakat javasoljuk. 

aぶ Adatfelvételek és előkészítő vizsgálatok 
a. Taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐtű tervezéshez szükséges alaptérkép Heszerzése, előállítása. 
H. Közúti Isoﾏópoﾐti forgaloﾏszáﾏlálások legaláHH g┞űjtőút sziﾐteﾐ. 
I. Parkolásfelvételek: kritikus hel┞szíﾐekeﾐ közterületi diﾐaﾏikus parkolási vizsgálatok, 

öﾐkorﾏáﾐ┞zati igéﾐ┞ szeriﾐt iﾐgatlaﾐoﾐ Helüli parkolás kihaszﾐáltságáﾐak vizsgálata, 
az eg┞ háztartásra kiadható lakossági eﾐgedél┞ek ﾏeghatározásához. 

d. Párhuzaﾏos tervezési fol┞aﾏatok azoﾐosítása és a szükséges tervharﾏoﾐizáIió 
ﾏegtereﾏtése, közlekedésfejlesztési koﾐIepIió alapjáﾐ ふkieﾏelteﾐ: új városközpoﾐt, 
kötöttpál┞ás fejlesztések, vasúti átjárók forgalﾏi változásaiぶ. 

Hぶ Változatok kialakítása 
a. Kerületi kerékpár hálózati terv felülvizsgálata az adott területre voﾐatkozóaﾐ, külöﾐös 

tekiﾐtettel a köziﾐtézﾏéﾐ┞ek és iskolák elérhetőségére ふIsak az első taﾐulﾏáﾐ┞terv 
soráﾐ szükséges elvégezﾐiぶ. 

H. ParkolásszaHál┞ozási eszköz ﾏeghatározása ふépítve az előző iﾐtézkedési javaslatHaﾐ 
ﾏegfogalﾏazott jogi, szervezeti és szaHál┞ozási taﾐulﾏáﾐ┞Haﾐ előkészítettekreぶ. 
ParkolásszaHál┞ozással ériﾐtett zóﾐa ﾏeghatározása ふépítve a parkolásfelvételekreぶ. 

I. Taﾐulﾏáﾐ┞tervi változatok kialakítása. A Heavatkozással ériﾐtett utIákra, 
utIaszakaszokra ﾏiﾐtakeresztﾏetszetek ﾏeghatározása: eg┞iráﾐ┞úsítás, parkoló 
felületek ﾏeghatározása ふpl. alsó tagozatos általáﾐos iskolák körﾐ┞ékéﾐ „Kiss&Ride” 
parkolófelületek kijelöléseぶ, kerékpáros ﾐ┞oﾏvoﾐal típusok kiválasztása. MoHilitási 
poﾐtok kijelölése a jeleﾐtőseHH utasforgaloﾏﾏal reﾐdelkező közösségi közlekedési 
ﾏegállókHaﾐ ふkerékpártárolók, ﾏegosztott ﾏikroﾏoHilitási poﾐtokぶ. Szükség szeriﾐt 
Isoﾏópoﾐti Heavatkozások ﾏeghatározása: akadál┞ﾏeﾐtes és Hiztoﾐságos g┞alogos 
átvezetések. ForgaloﾏteIhﾐikai taﾐulﾏáﾐ┞terv készítése ふtáHlázások felfestésekぶ. 
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d. Első körös szakﾏai eg┞eztetés az ériﾐtett szervezetekkel ふBudapest Közút, Budapesti 
Közlekedési Közpoﾐt, Mag┞ar Kerékpáros KluHぶ és társadalﾏasítás ふlakossági fóruﾏ és 
oﾐliﾐe véleﾏéﾐ┞ezési lehetőségぶ. 

Iぶ Végső változat kialakítása 
a. Taﾐulﾏáﾐ┞tervi végső változat kialakítása. 
H. Második körös szakﾏai eg┞eztetési kör. A szakﾏai eg┞eztetési kör végéﾐ közútkezelői 

jóváhag┞ás a Budapest Közúttól a későHHi eﾐgedél┞ kiadásáﾐak ﾏegg┞orsítása 
érdekéHeﾐ. 

I. Végső elfogadott változatra az eﾐgedél┞ezési és kivitelezési tervekhez szükséges 
területi lehatárolások, költségek és építési üteﾏezés ﾏeghatározása valaﾏiﾐt a 
közHeszerzési aﾐ┞agok előkészítéséHeﾐ való részvétel az eﾐgedél┞ezési és kiviteli 
tervhez. 

dぶ Beruházás ﾏegiﾐdítása 
a. Eﾐgedél┞ezési és kiviteli tervezés ﾏegkezdése teljes vag┞ részterületeﾐ, a szükséges 

költségvetési források függvéﾐ┞éHeﾐ. Kivitelezés Hefejeztével ﾏegvalósulási terv 
készíttetése. 

H. Szoﾏszédos területrészekre voﾐatkozó taﾐulﾏáﾐ┞terv ﾏegiﾐdítása. 

Α.ヲ.ヲ. Fejlesztési körzetek javasolt kialakítása 

A területi lehatárolás a következők szeriﾐt törtéﾐt. A g┞űjtő- és főutak terﾏészetes határolóeleﾏei a 
közlekedési részhálózatokﾐak, továHHá övezeti táHlák kihel┞ezésére is elsősorHaﾐ a g┞űjtő útHa 
torkolló lakóutIák alkalﾏasak. Az átﾏeﾐő forgaloﾏ ﾐag┞ságáﾐak vag┞ seHességéﾐek ﾏérséklése akkor 
ﾏűködik hatékoﾐ┞aﾐ, ha a közvetleﾐ közeli, sziﾐtéﾐ védeﾐdő alterﾐatív útvoﾐalakoﾐ ug┞aﾐazokkal a 
korlátozásokkal találkozﾐak a közlekedők ふpl. azoﾐos száﾏú fekvőreﾐdőrぶ, eHHől adódóaﾐ az alterﾐatív 
útvoﾐalakat józaﾐ határokoﾐ Helül, de eg┞ taﾐulﾏáﾐ┞terv soráﾐ érdeﾏes kezelﾐi. A kötöttpál┞ás 
közösségi közlekedési ﾏegálló ヵヰヰ ﾏéteres távolsága ﾏég kéﾐ┞elﾏes sétatávolságot jeleﾐt azok 
száﾏára, akik ﾐeﾏ kíváﾐatos P+R parkolás Iéljára állﾐáﾐak ﾏeg itt. Az ezzel kapIsolatos proHléﾏák 
vizsgálatát és kezelését eg┞ projektHeﾐ, eg┞ területi eg┞ségHeﾐ érdeﾏes kezelﾐi. Ez Soroksár esetéHeﾐ 
elsősorHaﾐ a Hősök tere HÉV ﾏegállót, kiseHH ﾏértékHeﾐ Soroksár felső, Szeﾐt Istváﾐ utIa HÉV 
ﾏegállókat, illetve Soroksár vasútálloﾏás körﾐ┞ékét ériﾐt. A ヲヰ. áHra ふés a ﾏellékletぶ isﾏerteti azokat 
a területeket, aﾏel┞ek a ﾐeﾏ kíváﾐatos P+R parkolási proHléﾏával kieﾏelteﾐ ériﾐtettek lehetﾐek. 
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ヲヰ. áHra Kötöttpályás közlekedés lefedettsége Soroksároﾐ 

Taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐteﾐ ふaﾏel┞ a keresztﾏetszeti kialakításokat hivatott ﾏeghatározﾐi ﾏiﾐdeﾐ eg┞es 
utIáraぶ ﾏiﾐél ﾐag┞oHH területet eg┞Heﾐ, koﾏple┝ ﾏódoﾐ érdeﾏes kezelﾐi, hog┞ a kialakított 
forgaloﾏteIhﾐikai ﾏegoldások reﾐdszerszerűeﾐ is jól ﾏűködjeﾐek. Eﾐgedél┞ezési és kivitelezési terv, 
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illetve kivitelezés sziﾐteﾐ azoﾐHaﾐ kiseHH eg┞ségek is kezelhetőek, a taﾐulﾏáﾐ┞tervHeﾐ ﾏeghatározott 
övezeti táHlázásokat érteleﾏszerűeﾐ fig┞eleﾏHe véve. 

Jeleﾐleg a GrassalkoviIh út és a Haraszti út jeleﾐtős területelválasztóhatással Hír, íg┞ a 
taﾐulﾏáﾐ┞tervezési körzetek kijelölése soráﾐ javasoljuk az íg┞ elválasztott területek eg┞séges 
kezelését. Aﾐﾐak érdekéHeﾐ, hog┞ az esetleges eg┞iráﾐ┞úsítások ﾐe roﾐtsák, a kerékpáros és g┞alogos 
fejlesztések pedig javítsák ezeﾐ településrészek iﾐtegráIióját. 

A fejlesztési területek jelleﾏzőit a ヲヱ. áHra ふés a ﾏellékletぶ ﾏutatja, valaﾏiﾐt a Γ. táHlázat tartalﾏazza. 

Taﾐulﾏáﾐ┞terv 
sziﾐtű terület 

Eﾐg. és kiviteli terv 
sziﾐtű terület 

Terület 
ﾐag┞sága 

Ériﾐtett 
közúthálózat 

hossza 

Fejlesztési 
üteﾏHe sorolás 

Soroksár Belső Belső ヱ ヱ,ヱヴΓ kﾏヲ ヱヲ,ヲン kﾏ rövid 
Soroksár Belső Belső ヲ ヰ,ヵヴヴ kﾏヲ ヶ,Αヲ kﾏ rövid 
Soroksár Belső Belső ン ヰ,ヴヰン kﾏヲ ヵ,ヵヶ kﾏ rövid 
OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ 

OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ ヱ ヰ,ΒΒΑ kﾏヲ ヱヰ,ヲΓ kﾏ rövid 

OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ 

OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ ヲ ヰ,ΑΑヶ kﾏヲ Α,ヲン kﾏ rövid 

OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ 

OrHáﾐheg┞ és 
Apostolheg┞ ン ヰ,ンンヵ kﾏヲ ン,ΓΑ kﾏ rövid 

Újtelep Újtelep ヱ,ヶヰン kﾏヲ ヱヶ,ヵヵ kﾏ rövid 
Milleﾐﾐiuﾏtelep Milleﾐﾐiuﾏtelep ヰ,Βヶヲ kﾏヲ ヵ,ンヶ kﾏ közép 
Köﾐ┞ves utIa és 

körﾐ┞éke 
Köﾐ┞ves utIa és 

körﾐ┞éke ヰ,ンヶヱ kﾏヲ ヵ,ΒΑ kﾏ közép 

Péteriﾏajor Péteriﾏajor ヰ,ヲΓヲ kﾏヲ ヲ,ン kﾏ hosszú 
Molﾐársziget Molﾐársziget ヰ,ヵヴΓ kﾏヲ ヶ,ンヴ kﾏ hosszú 

Γ. táHlázat A javasolt körzet lehatárolások jelleﾏzői 
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ヲヱ. áHra Javasolt körzetlehatárolások 
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Α.ヲ.ン. Rövid távú Heavatkozásra javasolt körzetek 

Soroksár Helső területe – utIaszíﾐtű lehatárolás 
Taﾐulﾏáﾐ┞ terv sziﾐteﾐ javasolt Soroksár Helső területét eg┞Heﾐ kezelﾐi, a körzet határoló eleﾏei a 
következőek óraﾏutató járásával ﾏegeg┞ezőeﾐ: ﾐ┞ugatról az RSD kisága ふMolﾐár szigetet ﾐeﾏ 
Heleértveぶ a DoHó utIa ﾏagasságáig, ezt követőeﾐ a DoHó utIa a GrassalkoviIh útig, ﾏajd a 
GrassalkoviIh út a ヱヵヰ-es vasútvoﾐalig, keletről végig a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal, ﾏajd délről a G┞ál ふヱ.ぶ 
Isatorﾐa egészeﾐ az RSD kiságig. A GrassalkoviIh út ﾏaga ﾐeﾏ képezi a vizsgálat tárg┞át, Isak részHeﾐ, 
ﾏiﾐt határoló út szerepel, részHeﾐ pedig az eg┞iráﾐ┞úsítások és kerékpáros átvezetések ﾏiatt foﾐtos 
eg┞Heﾐ kezelﾐi a két oldalát. 

Eﾐgedél┞ezési és kiviteli terv sziﾐteﾐ, továHHá a kivitelezés soráﾐ továHHi aleg┞ségeket lehet eHHől 
képezﾐi. Az északi területet ふBelső ヲぶ a TárIsás utIa és teﾐgel┞e választja le. A déli területet ふBelső ンぶ a 
VeIsés út és Teﾏploﾏ utIa. A kettő között feﾐﾐﾏaradó terület a harﾏadik eg┞ség ふBelső ヱぶ. 
Sorreﾐdiségét tekiﾐtve Soroksár Helső utIáiﾐak keresztﾏetszeti koﾏple┝ újragoﾐdolása az első lépés, 
a továHHi területrészeket akkor érdeﾏes taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐteﾐ vizsgálﾐi, ha erre a területrészre vaﾐ a 
kerület és a szakﾏai szervezetek által elfogadott taﾐulﾏáﾐ┞tervi változat.  

OrHáﾐhegy és Apostolhegy 
Taﾐulﾏáﾐ┞terv sziﾐteﾐ javasolt OrHáﾐheg┞et és Apostolheg┞et eg┞Heﾐ kezelﾐi, a körzet határoló 
eleﾏei a következőek: északról a G┞ál ふヱ.ぶ Isatorﾐa, keletről a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal, délről az OrHáﾐ utIa 
teﾐgel┞e a Haraszti útig egész a Horgász part végéig, végül vissza az RSD főága a G┞ál ふヱ.ぶ Isatorﾐa 
torkolatáig. A GrassalkoviIh út és Haraszti út ﾐeﾏ képezi a vizsgálat tárg┞at, de ezeﾐ utak elválasztó 
hatásáﾐak Isökkeﾐtése érdekéHeﾐ az eg┞iráﾐ┞úsítások és kerékpáros kapIsolatok kialakítása soráﾐ 
érdeﾏes eg┞Heﾐ kezelﾐi. 

Eﾐgedél┞ezési és kiviteli terv, továHHá a kivitelezés soráﾐ a GrassalkoviIh út és a Haraszti út jeleﾐtette 
tagolása alkalﾏas a területek szűkeHH kezelésére ふOrHáﾐheg┞ és Apostolheg┞ ヱ, ヲ, ンぶ. 

Újtelep 
Újtelep határoló utIái: Teﾏető sor, SzeﾐtlőriﾐIi út, Köves út, Alsó határ út. 

Α.ヲ.ヴ. Közép és hosszútávú Heavatkozásra javasolt körzetek 

A Köﾐ┞ves utIa és körﾐ┞éke ﾐevű körzet a teﾏető és a vasút közötti körzet, aﾏel┞ﾐek határoló eleﾏei 
a Köﾐ┞ves utIa, Kő utIa, Ugarszél út, SzeﾐtlőriﾐIi út, ErzséHet utIa, ヱヵヰ-es vasútvoﾐal, Török utIa. A 
Milleﾐiuﾏtelep, a Molﾐár-sziget és a Péteriﾏajor területek lehatárolása érteleﾏszerűeﾐ adódﾐak a 
feﾐti térképi áHrázolás alapjáﾐ. 

Α.ン. Közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési eleﾏek 

Jeleﾐ fejezetHeﾐ a koráHHi koﾐIepIióHaﾐ szereplő közúthálózati fejlesztési eleﾏek időtávjaiﾐak 
ふüteﾏezéséﾐekぶ felülvizsgálatát tettük ﾏeg, ﾏel┞ﾐek soráﾐ hároﾏ időtávra tettüﾐk javaslatot, illetve 
továHHi két kategóriát képzetüﾐk: 

• Rövid távú fejlesztések ふfol┞toﾐos piros voﾐalぶ: alapvetőeﾐ a korﾏáﾐ┞határozattal Híró és 
kapIsolódó Heruházások. 

• Középtávú fejlesztések ふszaggatott voﾐalぶ: főkéﾐt a g┞űjtőút hálózatot ériﾐtő Heruházások. 
• MagasaHH sziﾐtű szaHál┞ozásHaﾐ szereplő fejlesztések ふpoﾐtvoﾐalぶ: azok a Heruházások, 

ﾏel┞ek a kerület jeleﾐlegi forgalﾏi viszoﾐ┞ai és településszerkezetéHől kiiﾐdulva alaIsoﾐ┞ 
prioritásúak ふﾐeﾏ iﾐdokoltakぶ, de hosszú időtávoﾐ ﾐag┞oHH relevaﾐIiával Hírhatﾐak. 

• továHHá a ﾏár ﾏegvalósult ふzöldぶ, tervezői oldalról elveteﾐdő ふszürkeぶ Heruházások. 
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A felülvizsgált közúthálózati eleﾏek hel┞szíﾐrajzát a ヲヲ. áHra ふés a ﾏellékletぶ ﾏutatja. 

Jeleﾐ fejezet szoros összefüggésHeﾐ kezeleﾐdő a ヶ.ヱ fejezettel; a közúthálózati fejlesztések időHeli 
üteﾏezései és eg┞ﾏásraépültségei a határozatok felülvizsgálatáﾐál kerültek kifejtésre.  

TováHHi, a határozatokHaﾐ ﾐeﾏ szereplő fejlesztésekre voﾐatkozó, alapvetőeﾐ a ﾏűszaki tartalﾏat 
ériﾐtő ﾏegjeg┞zéseiﾐk: 

• Külső kerületi körút – Mヵ Isoﾏópoﾐtja: a közeli Isoﾏópoﾐttávolság okáﾐ g┞orsforgalﾏi 
kapIsolat ふIsoﾏópoﾐtぶ kialakítása ﾐeﾏ iﾐdokolt, a szükséges hálózati kapIsolatok a 
szoﾏszédos ふfőkéﾐt a ヱヴ-esぶ autópál┞a IsoﾏópoﾐtokHaﾐ Hiztosíthatóak. Az új körút száﾏára 
az autópál┞a alatti átvezetés száﾏára a ﾏűtárg┞ reﾐdelkezésre áll. 

• Külső kerületi körút – Soroksári elkerülő út: a két iﾐfrastruktúraeleﾏ sziﾐtHeﾐi IsoﾏópoﾐtHaﾐ 
Isatlakozhat eg┞ﾏáshoz, külöﾐ sziﾐtű átvezetés ﾐeﾏ iﾐdokolt. Ezzel összhaﾐgHaﾐ továHHi 
alIsoﾏópoﾐtok létesítése és a Külső kerületi körút kitérő ﾐ┞oﾏvoﾐala is szükségszerűtleﾐ. 

• Mヵヱ – Soroksári elkerülő út: a költségek és haszﾐok viszoﾐ┞áHaﾐ ﾐeﾏ ﾏegtérülő Heruházásﾐak 
ﾏutatkozik, kevés ol┞aﾐ utazási reláIió jeleﾐtezik, aﾏi száﾏára valós alterﾐatívát kíﾐálﾐa ez a 
hálózati kapIsolat. 

• Alsó határ út: a felhag┞ott vasútvoﾐal ﾏeﾐtéﾐ ﾐeﾏ iﾐdokolt ヲ┝ヱ sávos II. r. főút kialakítása és 
Mヵ kapIsolat adás, a jeleﾐlegi iﾐfrastruktúra az igéﾐ┞eket középtávoﾐ Hiztosaﾐ kiszolgálja, a 
g┞orsforgalﾏi kapIsolat pedig a kerület hatásköréﾐ kívülálló fejlesztés leﾐﾐe. 

• GrassalkoviIh út ﾏeﾐti új HÉV átjárók: a TárIsás utIa és az ErzséHet utIa voﾐaláHaﾐ – a 
kötöttpál┞a térelválasztó hatását kiküszöHöleﾐdő – új közúti átjárók ﾐ┞itása iﾐdokolt 
rövidtávoﾐ, a HÉV fejlesztéssel összhaﾐgHaﾐ. 

• Teﾏploﾏ utIai Isoﾏópoﾐtok: a koráHHi koﾐIepIió a Teﾏploﾏ utIáHaﾐ a VeIsési útﾐál és a 
Hősök teréﾐél javasolta új sziﾐtHeﾐi Isoﾏópoﾐt kiépítését. A ﾏásodik fejlesztés elveteﾐdő a 
tér ﾏegvalósult átépítéséﾐek tükréHeﾐ; az első fejlesztés rövidtávoﾐ továHHra is iﾐdokolt, de 
szigorú összhaﾐgHaﾐ kezeleﾐdő a Koﾏple┝ ForgaloﾏteIhﾐika Fejlesztési Prograﾏ 
ﾏegállapításaival. 

• A Huﾐgária köz és orHáﾐheg┞i hátsó feltáró út g┞űjtőút esetéHeﾐ a Sorte┝ területéﾐ eg┞ kikötés 
a GrassalkoviIh útra iﾐdokolt, és segítheti OrHáﾐheg┞ forgalﾏáﾐak leHoﾐ┞olódását. 
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ヲヲ. áHra Közúthálózati fejlesztési eleﾏek és azok időtávjai 
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Α.ヴ. Haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok fejlesztése 

A haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatok, ﾏiﾐt az eg┞ik azoﾐosított fejlesztési eleﾏ általáﾐos 
érvéﾐ┞ű ﾏegállapításait az ヵ.ヵ.ヲ fejezetHeﾐ Heﾏutattuk. Jeleﾐ fejezet a Soroskár speIifikus 
haráﾐtiráﾐ┞ú javaslataiﾐkat tartalﾏazza. ふTerﾏészeteseﾐ a haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok ﾏellett 
sugáriráﾐ┞ú autóHusz-viszoﾐ┞latok is szereves részét képezik Soroksár Huszközlekedéséﾐek: ヵヴ, ヶヶ, 
ヶヶB, ヱヲン, ヱヲンA, ヲヲンM.ぶ Soroksár teljes Huszhálózati lefedettségét a ヲン. áHra ふés a ﾏellékletぶ ﾏutatja. 

Soroksár kerületét haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedéshez kapIsolódóaﾐ jeleﾐleg ヴ autóHusz-viszoﾐ┞lat 
szolgálja ki: 

• ンヵ, aﾏel┞eﾐ Csepel, Csillagtelep és a SzeﾐtlőriﾐIi úti lakótelep között közlekedﾐek járatok; 
• ンヶ, Csepel, Csillagtelep és PestszeﾐtlőriﾐI vasútálloﾏás között reﾐdszeresített járatokkal; 
• ヱンヵ, aﾏel┞ Soroksár külöﾐHöző területi eg┞ségei között tereﾏti ﾏeg a kapIsolatot; 
• ヱヶヶ, aﾏel┞eﾐ a pesterzséHeti GuHaIsi út/Határ út és Feriheg┞ vasútálloﾏás között 

közlekedﾐek járatok. 

A ンヵ-ös és ンヶ-os viszoﾐ┞latok közösségi közlekedési hálózatoﾐ Helüli szerepe – Soroksárra voﾐatkozóaﾐ 
– az újtelepi rész, illetve Csepel, PesterzséHet és PestszeﾐtlőriﾐI közötti haráﾐtiráﾐ┞ú kapIsolat 
ﾏegtereﾏtése. 

A ヱヶヶ-os autóHuszok fuﾐkIiója kettős: 

• eg┞részről a közpoﾐti városrész ふHősök tereぶ és Péteriﾏajor, valaﾏiﾐt PesterzséHet között 
tereﾏteﾐek sugáriráﾐ┞ú kapIsolatot; 

• ﾏásrészről pedig az előHH eﾏlített soroksári városrészeket és a XVIII. kerületHeﾐ található 
AlaIskai úti lakótelepet, valaﾏiﾐt az Üllői utat kötik össze. 

A ヱンヵ-ös viszoﾐ┞latoﾐ közlekedő járatok fuﾐkIiója Soroksároﾐ Helüli haráﾐtiráﾐ┞ú kapIsolat 
ふMilleﾐiuﾏtelep, a közpoﾐti városrész, valaﾏiﾐt Újtelep városrészek és az Mヵ autópál┞a ﾏellett 
található Hevásárlóközpoﾐtok közöttぶ Hiztosítása, aﾏel┞et a lakosok iﾐg┞eﾐeseﾐ vehetﾐek igéﾐ┞e 
köszöﾐhetőeﾐ részHeﾐ az öﾐkorﾏáﾐ┞zati fiﾐaﾐszírozásﾐak. Jeleﾐ koﾐIepIió ezért ezt a viszoﾐ┞latot 
ﾏutatja He részleteseﾐ, valaﾏiﾐt a külöﾐHöző szeﾏpoﾐtok szeriﾐti fejlesztési lehetőségeit taglalja. 

A ヱンヵ-ös autóHuszok Milleﾐiuﾏtelep HÉV-álloﾏás ふtováHHiakHaﾐ „Milleﾐiuﾏtelep H”ぶ, és Soroksár, 
IKEA áruház ﾏegállóhel┞ek között közlekedﾐek, ériﾐtve a főHH közlekedési Isoﾏópoﾐtokat és/vag┞ 
iﾐfrastrukturális eleﾏeket ふa viszoﾐ┞lat útvoﾐalát a ヲヴ. áHra ﾏutatjaぶ: 

• Szeﾐt Istváﾐ utIa HÉV-álloﾏás; 
• Hősök tere HÉV-álloﾏás; 
• Teﾏploﾏ utIa ヶ.; 
• ErzséHeti teﾏető; 
• Jahﾐ FereﾐI kórház. 
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ヲン. áHra Soroksári autóHuszﾏegállók által lefedett területek 
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ヲヴ. áHra: A ヱンヵ-ös viszoﾐylat voﾐalvezetése 

A viszoﾐ┞lat kíﾐálati paraﾏéterei taﾐítási időszakHaﾐ ﾏuﾐkaﾐapokoﾐ és taﾐítási szüﾐetHeﾐ 
ﾏuﾐkaﾐapokoﾐ ﾏegeg┞ezﾐek, a Milleﾐiuﾏtelep iráﾐ┞áHa ヲΒ autóHuszjárat iﾐdul ふヱ járat a SósﾏoIsári 
út ﾏegállóhel┞ről Soroksár, IKEA áruház hel┞ettぶ, ﾏíg az IKEA áruház felé ヲΑ járat közlekedik. Az 
autóHuszok ﾏiﾐdkét iráﾐ┞Haﾐ IsúIsidőHeﾐ ふreggel ヶ és Γ óra, valaﾏiﾐt délutáﾐ ヱン és ヱΒ óra közöttぶ fél 
óráﾐkéﾐt közlekedﾐek, ﾏíg IsúIsidőﾐ kívül óráﾐkéﾐt. A kora reggeli, valaﾏiﾐt a késő esti időszakHaﾐ 
sziﾐtéﾐ órás követéssel Hír a viszoﾐ┞lat. Az üzeﾏidő ヴ:ヱヰ és ヲン:ヰΒ óra közötti iﾐtervalluﾏot fedi le. 
SzoﾏHatoﾐ iráﾐ┞oﾐkéﾐt ヱΑ járat, ﾏíg vasárﾐap ヱヵ járat közlekedik, jelleﾏzőeﾐ óráﾐkéﾐti követéssel, 
szaHadﾐapokoﾐ az üzeﾏidő változatlaﾐ értéke ﾏellett. Vasárﾐap az üzeﾏidő vége ヲヱ:ヵヲ órára 
ﾏódosul, ﾏíg üﾐﾐepﾐapokoﾐ az első járat Α:ヱヰ órakor iﾐdul ふvalaﾏiﾐt a járatok Isak a SzeﾐtlőriﾐIi úti 
lakótelepig közlekedﾐek a Hevásárlóközpoﾐt zárva tartása ﾏiattぶ. 

A ヲヰヲヱ. ﾏárIius ヶ. óta érvéﾐ┞es, ヱンヵ-ös viszoﾐ┞latra voﾐatkozó ﾏeﾐetreﾐdet, valaﾏiﾐt a ヲヰヲヱ. júﾐius 
ヱヶ-ától érvéﾐ┞es Hヶ HÉV-ﾏeﾐetreﾐdet eleﾏezve ﾏegállapítható, hog┞ az autóHusz-járatok és a HÉV-
járatok között ﾐiﾐIseﾐek ﾏeﾐetreﾐdHeﾐ jelölt átszállási lehetőségek ふazaz a Isatlakozó járﾏűvekﾐek 
Hizoﾐ┞os határok között kötelező eg┞ﾏást Hevárﾐiukぶ. Ug┞aﾐakkor ﾏeﾐetreﾐdHeﾐ ﾐeﾏ jelölt átszállási 
lehetőségek ふazaz a járﾏűvek késés esetéﾐ ﾐeﾏ várják He eg┞ﾏástぶ azoﾐosíthatók, aﾏel┞eket 
ﾏiﾐiﾏuﾏ ヲ, ﾏa┝iﾏuﾏ ヱヰ perI átszállási időkeret esetéHeﾐ értelﾏeztük. Foﾐtos haﾐgsúl┞ozﾐi, hog┞ 
esetleges késések tekiﾐtetéHeﾐ a Isatlakozás ﾐeﾏ Hiztosított. 

Soroksár, Újtelep felől érkező és a Hヶ HÉV-járatokra átszálló utasok száﾏára a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞latról a 
Teﾏploﾏ utIa ヶ. elﾐevezésű ﾏegállóhel┞eﾐ vaﾐ lehetőség, ug┞aﾐis Sorokár felső HÉV-álloﾏás iﾐﾐeﾐ ヱ 
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perI sétára található. ふTerﾏészeteseﾐ jeleﾐ vizsgálatot a VoláﾐHusz elővárosi voﾐalaira, valaﾏiﾐt a ヶヶ 
és ヶヶB jelzésű Huszviszoﾐ┞latok tekiﾐtetéHeﾐ is el lehet végezﾐi, azoﾐHaﾐ elsődlegeseﾐ a Budapest 
Helvárosát elérő kötöttpál┞ás hálózati eleﾏﾏel – ﾏiﾐt fő átszállási reláIió – Hiztosítaﾐdó kapIsolat.ぶ Az 
átszállási lehetőségeket a ヱヰ. táHlázat tartalﾏazza. 

 Teﾏploﾏ utIa ヶ. – Soroksár, felső átszállási lehetőségek 
Óra ヱンヵ – Újtelep felől Hヶ – Közvágóhíd felé Hヶ – Közvágóhíd felől 

ヴ  ヰヱ, ヴヱ ヴΒ 
ヵ ヲΑ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヱΒ, ヴΒ 
ヶ ヲΒ, ヵΑ ヱヱ, ヲン, ンヵ, ヴΑ, ヵΓ ヱヲ, ヲヴ, ヴΒ 
Α ヲヲ, ヴヱ ヱヱ, ヲン, ンヵ, ヴΑ, ヵΓ ヰヰ, ヱヲ, ヲヴ, ンヶ, ヴΒ 
Β ヱヴ, ヴヴ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヰヰ, ヱヲ, ヲヴ, ンヶ, ヴΒ 
Γ ヰヶ, ンヶ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ 

ヱヰ ンヶ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ 
ヱヱ ンΒ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ 
ヱヲ ンヴ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ ヰΒ, ヲΒ, ヴΓ 
ヱン ヰヵ, ンヶ ヱヱ, ヲヶ, ヴヱ, ヵヶ ヰΓ, ヲΓ, ヴΓ 
ヱヴ ヰΓ, ヴン ヱヱ, ヲヶ, ヴヱ, ヵヶ ヰヴ, ヱΒ, ンヴ, ヴΒ 
ヱヵ ヱヲ, ンΒ ヱヱ, ヲヶ, ヴヱ, ヵヶ ヰヴ, ヱΒ, ンヴ, ヴΒ 
ヱヶ ヰΒ, ンΒ ヱヱ, ヲヶ, ヴヱ, ヵヶ ヰヴ, ヱΒ, ンヴ, ヴΒ 
ヱΑ ヰΒ, ンΓ ヱヱ, ヲヶ, ヴヱ, ヵヶ ヰヴ, ヱΒ, ンヴ, ヴΒ 
ヱΒ ヰΓ, ンΓ ヱヱ, ンヶ, ヵヶ ヰヴ, ヱΒ, ンヴ, ヴΒ 
ヱΓ ヴヰ ヱヱ, ヴヶ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ 
ヲヰ ヴヲ ヱヱ, ヴヱ ヱΒ, ヴΒ 
ヲヱ ヴヴ ヱヱ, ヴヱ ヱΒ, ヴΒ 
ヲヲ  ヱヱ ヱΒ, ヴΒ 
ヲン ヰヰ ヱヱ ヴΒ 

ヱヰ. táHlázat Átszállási lehetőségek a Teﾏploﾏ utIa ヶ. - Soroksár felső IsoﾏópoﾐtHaﾐ 

A ヱヰ. táHlázatHól ﾏegállapítható, hog┞ az Újtelep felől közlekedő, összeseﾐ ヲΒ daraH ヱンヵ-ös jelzésű 
autóHusz-járatról a Hヶ HÉV-ekre: 

• ﾏiﾐdkét iráﾐ┞Haﾐ ヱン esetHeﾐ ふpiros karikával jelölveぶ; 
• eg┞iráﾐ┞Haﾐ ヱヱ esetHeﾐ ふlila karikával jelölveぶ 

vaﾐ elvi lehetősége az utasﾐak az átszállásra ふkék száﾏokkal jelölve, hog┞ ﾏel┞ HÉV-járatraぶ. 
Kieﾏeleﾐdő, hog┞ ヴ esetHeﾐ – főleg az alaIsoﾐ┞aHH forgalﾏú időszakokHaﾐ: délelőtti órákHaﾐ és késő 
este – ﾐiﾐIs lehetősége – Isak jeleﾐtőseHH várakozási idővel – az utasﾐak az átszállásra. 

Soroksár, Milleﾐiuﾏtelep felől – elsősorHaﾐ a )sellér dűlő és a G┞áli patak ﾏegállóhel┞ek által lefedett 
területről – érkezők száﾏára a Hヶ HÉV-ekre való elvi átszállási lehetőségeket a Soroksár, Hősök tere 
ﾏegállóhel┞eﾐ a ヱヱ. táHlázat tartalﾏazza: 
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 Soroksár, Hősök tere átszállási lehetőségek 
Óra ヱンヵ – Milleﾐiuﾏtp felől Hヶ – Közvágóhíd felé Hヶ – Közvágóhíd felől 

ヴ ヱΑ ンΒ ヵヱ 
ヵ ヱΑ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヲヱ, ヵヱ 
ヶ ヲヵ, ヵヲ ヰΒ, ヲヰ, ンヲ, ヴヴ, ヵヶ ヱヵ, ヲΑ, ヵヱ 
Α ヱΓ, ヴΒ ヰΒ, ヲヰ, ンヲ, ヴヴ, ヵヶ ヰン, ヱヵ, ヲΑ, ンΓ, ヵヱ 
Β ヰΑ, ンΑ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヰン, ヱヵ, ヲΑ, ンΓ, ヵヱ 
Γ ヰΒ, ンΓ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ 

ヱヰ ヰΑ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ 
ヱヱ ヰン ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヱヱ, ンヱ, ヵヱ 
ヱヲ ヰヲ ヰΒ, ヲΒ, ヴΒ ヱヱ, ンヱ, ヵヲ 
ヱン ヰヰ, ンヲ ヰΒ, ヲン, ンΒ, ヵン ヱヲ, ンヲ, ヵヲ 
ヱヴ ヰヴ, ンヲ ヰΒ, ヲン, ンΒ, ヵン ヰΑ, ヲヱ, ンΑ, ヵヱ 
ヱヵ ヰヵ, ンン ヰΒ, ヲン, ンΒ, ヵン ヰΑ, ヲヱ, ンΑ, ヵヱ 
ヱヶ ヰヴ, ンΑ ヰΒ, ヲン, ンΒ, ヵン ヰΑ, ヲヱ, ンΑ, ヵヱ 
ヱΑ ヰΑ, ンヶ ヰΒ, ヲン, ンΒ, ヵン ヰΑ, ヲヱ, ンΑ, ヵヱ 
ヱΒ ヱヶ ヰΒ, ンン, ヵン ヰΑ, ヲヱ, ンΑ, ヵヱ 
ヱΓ ヱヵ ヰΒ, ヴン ヱヱ, ンヱ, ヵヱ 
ヲヰ ヱヵ ヰΒ, ンΒ ヲヱ, ヵヱ 
ヲヱ  ヰΒ, ンΒ ヲヱ, ヵヱ 
ヲヲ ヱヵ Β ヲヱ, ヵヱ 
ヲン  Β ヵヱ 

ヱヱ. táHlázat Átszállási lehetőségek a Soroksár, Hősök tere IsoﾏópoﾐtHaﾐ 

A ヱヱ. táHlázat alapjáﾐ elﾏoﾐdható, hog┞ a Milleﾐiuﾏtelep felől közlekedő ヲΑ daraH ヱンヵ-ös jelzésű 
autóHuszról a Hヶ jelzésű HÉV-járatokra  

• ﾏiﾐdkét iráﾐ┞Haﾐ ﾏiﾐdösszeseﾐ Β ふpiros karikával jelölveぶ, 
• eg┞iráﾐ┞Haﾐ pedig ヱヴ ふlila karikával jelölveぶ 

elvi átszállási lehetősége vaﾐ az utasokﾐak. Foﾐtos kieﾏelﾐi, hog┞ ヵ esetHeﾐ eg┞általáﾐ ﾐiﾐIs átszállási 
lehetőség a járﾏűvek között, jeleﾐtőseHH várakozási idő ﾐélkül. A kora reggeli, valaﾏiﾐt az esti 
időszakok ﾏellett eHHeﾐ az esetHeﾐ a IsúIsidei Isatlakozások hiáﾐ┞a is ﾏegjeleﾐik ふpl. ヱヶ:ヰΑ és ヱΒ:ヲヱ 
között az aggloﾏeráIió iráﾐ┞áHaぶ.   

Hétvégéﾐ ふszoﾏHatoﾐ, vasárﾐap és üﾐﾐepﾐapokoﾐぶ a kora reggeli és a késő délutáﾐi időszakot 
leszáﾏítva a Teﾏploﾏ utIa ヶ. – Soroksár felső közlekedési IsoﾏópoﾐtHaﾐ ﾏiﾐdeﾐ, Újtelep felől 
közlekedő ヱンヵ-ös autóHuszról lehetőség vaﾐ a Hヶ-járatokra átszállﾐi, azoﾐHaﾐ kizárólag a Közvágóhíd 
iráﾐ┞áHa. Hasoﾐló ﾏoﾐdható el a Hősök tere IsoﾏópoﾐtHaﾐ is, ahol a Milleﾐiuﾏtelep felől érkező ヱンヵ-
ös autóHusz-járatokról az aggloﾏeráIióHa tartó HÉV-járatokra lehetséges az átszállás ヱヰ perIet 
ﾏeghaladó várakozási idő ﾐélkül. 

A viszoﾐ┞latokoﾐ közlekedő járatok ﾏás, ﾐag┞kapaIitású, kötöttpál┞ás szolgáltatással ﾐeﾏ tereﾏteﾐek 
kapIsolatot, a soroksári vasútálloﾏáshoz a járatok ﾐeﾏ térﾐek He. 

A ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lat voﾐalvezetése Milleﾐiuﾏtelep HÉV-álloﾏás és Szeﾐt Istváﾐ utIa HÉV-álloﾏás 
között párhuzaﾏos a Hヶ-os HÉV voﾐalvezetésével, íg┞ azoﾐ a szakaszoﾐ a Isatlakozások vizsgálata 
irreleváﾐs, hiszeﾐ ﾏár eleve választhatﾐak az utasok, hog┞ vag┞ a HÉV-vel, vag┞ az autóHusszal 
utazzaﾐak. 
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A felsorolt haráﾐtiráﾐ┞ú autóHusz-viszoﾐ┞latok közül – a fuﾐkIiókat és a szolgáltatási szíﾐvoﾐalat 
tekiﾐtve – a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞latHaﾐ rejleﾐek jeleﾐtős fejlesztési poteﾐIiálok. Lehetséges: 

• rövidtávú ふazoﾐﾐaliぶ, ﾏiﾐiﾏális költségigéﾐ┞ű; 
• középtávú, társprojektektől függetleﾐ; 
• ﾏás fejlesztési eleﾏektől függő; 

fejlesztési lehetőségek defiﾐiálása. 

Α.ヴ.ヱ. Rövidtávú ふazoﾐﾐaliぶ, ﾏiﾐiﾏális költségigéﾐ┞ű fejlesztési lehetőségek 

A rövidtávú ふazoﾐﾐaliぶ fejlesztési lehetőségek elsősorHaﾐ a ヱンヵ-ös autóHusz-viszoﾐ┞lat ﾏeﾐetreﾐdjét, 
valaﾏiﾐt a kiszolgált területet foglalják ﾏagukHaﾐ. A ﾏeﾐetreﾐdi Heavatkozások, valaﾏiﾐt a ki ﾐeﾏ 
szolgált területek HekapIsolása – új ﾏegállóhel┞ek és esetleges Hetérések létesítésével – jelleﾏzőeﾐ 
alaIsoﾐ┞ ふﾏiﾐiﾏálisぶ Heruházási, építési költségvoﾐzattal reﾐdelkezﾐek. 

Üteﾏes, HÉV-hez Isatlakozást Hiztosító ﾏeﾐetreﾐd 
A Hヶ-os HÉV-járatok – a hétközﾐap reggeli IsúIsidőszakot leszáﾏítva – üteﾏes ﾏeﾐetreﾐd alapjáﾐ 
közlekedﾐek, ﾏíg a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lat autóHuszjáratai – kiﾏoﾐdottaﾐ a ﾏuﾐkaﾐapokoﾐ – változó 
iﾐdulási és érkezési időpoﾐtokkal reﾐdelkezﾐek. A vasúti és a haráﾐtiráﾐ┞ú autóHuszos közösségi 
közlekedés összehaﾐgolás érdekéHeﾐ az üteﾏes ﾏeﾐetreﾐd kidolgozása és Hevezetése a ヱンヵ-ös 
autóHusz-viszoﾐ┞latoﾐ, valaﾏiﾐt a HÉV- illetve az autóHusz-ﾏegállóhel┞ekeﾐ való ﾏeﾐetreﾐdi 
Isatlakozások iﾏpleﾏeﾐtálása defiﾐiálható iﾐtézkedéskéﾐt.  

Ezzel összefüggésHeﾐ javaslatkéﾐt fogalﾏazható ﾏeg a ヱンヵ-ös autóHusz-viszoﾐ┞latoﾐ legaláHH az 
óráﾐkéﾐti – főüteﾏHeﾐ – Isatlakozások kialakítása a HÉV-járatokhoz a Milleﾐiuﾏtelep, valaﾏiﾐt 
Soroksár, Újtelep felől is. ElőHHi esetéHeﾐ a Hősök tere H, ﾏíg utóHHi esetéHeﾐ a Teﾏploﾏ uta ヶ. 
ふSoroksár felső HÉV-álloﾏásraぶ elﾐevezésű ﾏegállóhel┞ekeﾐ javasolt a ﾏeﾐetreﾐdekHeﾐ jelölt 
átszállási lehetőségek létesítése. 

Az üteﾏes ﾏeﾐetreﾐd, valaﾏiﾐt a legaláHH óráﾐkéﾐti Isatlakozások kialakításával kedvezőHH eljutási 
lehetőségek Hiztosíthatók Soroksár külöﾐHöző területeg┞ségeiről ふpl. Újtelep, GOH-Isoﾏópoﾐt és 
körﾐ┞ékeぶ az aggloﾏeráIióHa ふpl. Duﾐaharasztiぶ, valaﾏiﾐt a HÉV-által lefedett területekre törtéﾐő 
hel┞változtatás soráﾐ. Eﾏellett a főHH egészségüg┞i közpoﾐtok ふpl. Jahﾐ FereﾐI kórházぶ, 
Hevásárlóközpoﾐtok ふpl. AuIhaﾐ, IKEA stH.ぶ, iﾐfrastrukturális eleﾏek ふpl. teﾏetőぶ eléréséﾐek javítása is 
ﾏegtereﾏthető a Soroksár voﾐzáskörzetéhez tartozó aggloﾏeráIió száﾏára is. Ezzel jeleﾐtőseﾐ 
javítható a közösségi közlekedés szolgáltatási szíﾐvoﾐala, valaﾏiﾐt ﾐövelhető aﾐﾐak ﾏegHízhatósága 
ふkiszáﾏítható átszállási kapIsolatok jöﾐﾐek létreぶ. 

Az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat részéről szükséges lépéskéﾐt a javasolt Heavatkozáshoz a Budapesti Közlekedés 
Közpoﾐt, ﾏiﾐt a Hudapesti közösségi közlekedés ﾏegreﾐdelői feladatait ellátó szervezettel törtéﾐő 
eg┞eztetés kezdeﾏéﾐ┞ezeﾐdő és a feﾐtiekHeﾐ eﾏlített ﾏeﾐetreﾐdi elképzelést isﾏertetﾐi kell. 

A le ﾐeﾏ fedett területek HekapIsolása a közösségi közlekedésHe – új ﾏegállóhelyek létesítése 
A ヱンヵ-ös autóHusz-viszoﾐ┞lat voﾐalvezetése száﾏos iﾐfrastrukturális eleﾏet feltár, illetve ériﾐt, 
azoﾐHaﾐ ﾐéháﾐ┞ közlekedési Isoﾏópoﾐttal, illetve ふszaHadidős, valaﾏiﾐt kulturálisぶ létesítﾏéﾐﾐ┞el 
ﾐeﾏ tereﾏt kapIsolatot, pedig voﾐalvezetése ezt iﾐdokolttá tehetﾐé. Új ﾏegállóhel┞ek létesítésével, 
ﾏiﾐt iﾐtézkedéssel ezeﾐ hiáﾐ┞zó hálózati kapIsolatok pótolhatók. 

Javasolt új ﾏegállóhel┞ek létesítése az aláHHi hel┞szíﾐekeﾐ ふヲヵ. áHra és a ﾏellékletぶ: 

• A SzeﾐtlőriﾐIi útoﾐ található sportIsarﾐok ellátáshoz autóHusz-ﾏegállóhel┞ek létesítése a 
sportIsarﾐok közvetleﾐ körﾐ┞ezetéHeﾐ ふakár a parkolóhel┞ek eg┞ részét átalakítvaぶ; 
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• AutóHusz-fordulóhel┞ ふﾏegállóhel┞ぶ kialakítási lehetőségéﾐek vizsgálata Soroksár, 
vasútálloﾏásoﾐ, a felvételi épület közvetleﾐ körﾐ┞ezetéHeﾐ; 

• A ンヶ-os autóHusz voﾐaláﾐ jeleﾐleg ﾏiﾐdkét iráﾐ┞Haﾐ reﾐdszeresített Köves út/SzeﾐtlőriﾐIi út 
ﾏegállóhel┞ek a ヱンヵ-ös autóHuszok voﾐaláﾐ törtéﾐő haszﾐálata. 

Mivel a javasolt, új ﾏegállóhel┞ek eddig kiszolgálatlaﾐ területekeﾐ hel┞ezkedﾐek el, 
ﾏegvalósulásuk esetéHeﾐ az autóHusz-viszoﾐ┞lat voﾐalvezetését a vasútálloﾏásra, valaﾏiﾐt a 
sportIsarﾐokra törtéﾐő Hetérésekkel kell kiegészíteﾐi, aﾏel┞ hatással Hír a ﾏeﾐetreﾐdre is. A 
vasútálloﾏásra törtéﾐő Hetérés esetéﾐ a Virágvölg┞ lakópark kiszolgálásáﾐak javítása érdekéHeﾐ 
javasolt a jeleﾐleg létező – ヱヶヶ-os autóHusz-viszoﾐ┞lat által ériﾐtett – „VeIsés út, soroﾏpó” 
ﾏegállóhel┞ reﾐdszeresítése a voﾐaloﾐ. A sportIsarﾐok esetéHeﾐ – a ﾏegállóhel┞ létesítésével – a 
szaHadidős létesítﾏéﾐ┞ kiszolgálásáﾐ túl Újtelep jövőHeﾐ fejleszteﾐdő részeiﾐek feltárása is 
lehetővé válhat, de az eﾏlített terület a jeleﾐlegi közlekedési hálózattal is ヵヰヰ ﾏétereﾐ Helül 
lefedett ふヲン. áHraぶ. 

Várható eredﾏéﾐ┞kéﾐt Hővül a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lat által kiszolgált, feltárt területek köre, aﾏel┞ 
poteﾐIiális közlekedési igéﾐ┞ek kiszolgálását teszi lehetővé. Ezek alapjáﾐ javul a közösségi 
közlekedési kapIsolat a sportIsarﾐok és a soroksári városrészek között, aﾏel┞ az eg┞éﾐi közlekedés 
ﾏellett alterﾐatív közlekedési ﾏód haszﾐálatát Hiztosítja a soroksári lakosok száﾏára. A 
vasútálloﾏás Hekötése esetéHeﾐ Isatlakozási lehetőségek Hiztosíthatók a ヱヵヰ-es vasútvoﾐaloﾐ 
közlekedő voﾐatokra. Ezzel a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lat hálózatHaﾐ Hetöltött szerepe erősödhet, a 
közösségi közlekedés által ﾐ┞újtott szolgáltatási szíﾐvoﾐal ﾐövekedhet. 

A ﾏegállóhel┞ek létesítése közútkezelői és hatósági eﾐgedél┞hez, jóváhag┞áshoz kötött. Ezért az 
iﾏpleﾏeﾐtáIió soráﾐ tervezői diszpozíIió szükséges a ﾏegállóhel┞ ﾏűszaki paraﾏétereivel 
kapIsolatHaﾐ ふpl. hossz, szélesség, szegél┞ek, Hurkolat stH.ぶ, aﾏel┞ﾐek előállítása a közúthálózati 
eleﾏ tulajdoﾐosáﾐak a kötelessége. Eﾏellett az alkalﾏazaﾐdó forgaloﾏteIhﾐika közútkezelői 
jóváhag┞áshoz kötött, aﾏel┞ voﾐatkozik a soroksári Öﾐkorﾏáﾐ┞zat tulajdoﾐáHaﾐ lévő utakra is. 
EHHől adódóaﾐ a Budapest Közúttal, ﾏiﾐt fővárosi közútkezelővel törtéﾐő eg┞eztetés 
eleﾐgedhetetleﾐ. Eﾏellett a Hetérések ﾏeﾐetreﾐdHe törtéﾐő Heillesztésével, a ﾏegállóhel┞ek 
elhel┞ezésével kapIsolatHaﾐ eg┞eztetések szükségesek a BKK-val, ﾏiﾐt közlekedésszervezővel. 
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ヲヵ. áHra: Rövidtávú fejlesztési lehetőség új ﾏegállóhelyek létesítésével 
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Α.ヴ.ヲ. Középtávú, fejlesztési eleﾏektől függetleﾐ fejlesztési lehetőségek 

A középtávú, fejlesztési eleﾏektől függetleﾐ fejlesztési lehetőségek alatt a jeleﾐtőseHH 
közlekedésszervezési Heavatkozások érteﾐdők a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lattal kapIsolatHaﾐ. Ezeﾐ javaslatok 
jelleﾏzőeﾐ ﾐag┞oHH előkészítési forrás-szükséglettel ふpl. aﾐ┞agi, tervezési, iﾐforﾏatikai fejlesztésiぶ 
reﾐdelkezﾐek. 

Igéﾐyvezérelt közösségi közlekedés Hevezetése 
A hag┞oﾏáﾐ┞os közösségi közlekedési szolgáltatás esetéHeﾐ előre ﾏeghirdetett ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐt, 
előre ﾏeghirdetett útvoﾐaloﾐ közlekedtetett viszoﾐ┞latokoﾐ törtéﾐik az utasok szállítása. Az 
igéﾐ┞vezérelt ふrugalﾏasぶ reﾐdszerHeﾐ autóHuszokra építve rugalﾏas térHeli-időHeli struktúrával 
jeleﾐik ﾏeg a szolgáltató, aﾏiﾐek száﾏos típusa, ﾏegoldása létezik. A közösségi közlekedés 
üzeﾏeltetése ﾐeﾏ ﾏiﾐdeﾐ területeﾐ, és ﾐeﾏ ﾏiﾐdeﾐ időszakHaﾐ tud kellőeﾐ erőforrás takarékos leﾐﾐi, 
ug┞aﾐakkor eg┞ rugalﾏas reﾐdszer ﾏég a szolgáltatási szíﾐvoﾐalat is képes ﾐövelﾐi. 

Az aﾐgol Hetűszó: DRT a Deﾏaﾐd Respoﾐsive Traﾐsport kifejezésHől jött létre, aﾏiﾐek ﾏag┞ar fordítása 
igéﾐ┞vezérelt közlekedés, de általáﾐosaﾐ rugalﾏas közlekedési reﾐdszerkéﾐt azoﾐosítjuk, aﾏel┞ﾐek 
elsődleges feladata az eg┞éﾐi közlekedéssel szeﾏHeﾐ verseﾐ┞képes alterﾐatíva Hiztosítása, de 
seﾏﾏiféleképpeﾐ seﾏ szaHad a hag┞oﾏáﾐ┞os töﾏegközlekedéssel szeﾏHe állítaﾐi, azt a szerepet kell 
Hetölteﾐie, aﾏit jellegéﾐél fogva a hag┞oﾏáﾐ┞os közösségi közlekedés ﾐeﾏ képes. 

A DRT reﾐdszerek fő jelleﾏzője az utazási igéﾐ┞ek eg┞edi Hejeleﾐtése, aﾏel┞et eg┞fajta hátráﾐ┞kéﾐt 
érzékelhet az utazó, hiszeﾐ ﾐeﾏ elég a hag┞oﾏáﾐ┞os szolgáltatásﾐál ﾏegszokott ﾏódoﾐ eljárﾐi, azaz 
fig┞elﾐi a valósi idejű adatokat és akkor kiﾏeﾐﾐi a ﾏegállóHa, aﾏikor a járﾏű várhatóaﾐ érkezik, haﾐeﾏ 
az utazás előtt He kell jeleﾐteﾐi az utazási száﾐdékot. Ug┞aﾐakkor ol┞aﾐ időszakHaﾐ és ol┞aﾐ hel┞re is 
elszállítja a járﾏű az utast, aﾏel┞ időszakHaﾐ és/vag┞ területeﾐ a hag┞oﾏáﾐ┞os közösségi 
közlekedésﾐek ﾐiﾐIs szolgáltatása. Íg┞ ﾏár szolgáltatási szíﾐvoﾐal ﾐövelés érhető el, hiszeﾐ a 
szolgáltatás térHeli-időHeli kiterjedtsége lesz ﾐag┞oHH, de Isak akkor, ha vaﾐ utazási igéﾐ┞. 
Gazdaságosaﾐ akkor hatékoﾐ┞ a szolgáltatás, ha a járﾏűvek töHH utazási igéﾐ┞t elégíteﾐek ki. Kevés 
utas esetéHeﾐ akár a ta┝i, ﾏiﾐt közlekedési eszköz igéﾐ┞Hevétele is lehetséges. 

A ヶヰ-as évektől a ﾐ┞ugat-európai országokHaﾐ a ﾏotorizáIiós sziﾐt ﾐövekedése következtéHeﾐ 
Isökkeﾐő töﾏegközlekedési igéﾐ┞Hevétel ﾏiatt ﾏegjeleﾐtek a telefoﾐos Hejeleﾐtkezésre alapuló 
szolgáltatások. Ezek jórészt előre ﾏeghirdetett útvoﾐaloﾐ, ﾏeghatározott időpoﾐtHaﾐ iﾐduló járatokat 
jeleﾐtettek, aﾏel┞ek Isak akkor közlekedtek, ha volt utazási igéﾐ┞ ふHejeleﾐtkezésぶ. EHHől ﾐőtte ki ﾏagát 
a DRT, aﾏel┞ a Γヰ-es évektől ﾏár iﾐforﾏatikai táﾏogatottságot adott a diszpéIserekﾐek ふigéﾐ┞ek 
g┞űjtése és koﾏHiﾐálása, útvoﾐaltervezésぶ. A járﾏűvek ﾐ┞oﾏkövetésével pedig ﾏár ﾏagasaHH 
szolgáltatási szíﾐvoﾐalat lehetett elérﾐi, ﾏert az utasok azt is látják, hog┞ éppeﾐ hol vaﾐ a járﾏű, 
várhatóaﾐ ﾏikor érkezik a g┞űjtőpoﾐtra ふelőzeteseﾐ jelzettől eltér-e vag┞ seﾏぶ. Ezzel pedig ﾏár 
ﾏiﾐiﾏalizálﾐi lehet a ﾏegállóhel┞i várakozási időket, illetve a ﾐavigáIiós lehetőségekkel a 
járﾏűvezetőket is lehet táﾏogatﾐi. 

Rugalﾏas közlekedési reﾐdszereket sokféleképpeﾐ lehet kialakítaﾐi a kis rugalﾏasságú ﾏegoldásoktól 
ふpl. ﾏeghatározott útvoﾐaloﾐ, ﾏeghatározott időpoﾐtokHaﾐ iﾐduló járatok Isak akkor közlekedﾐek 
hosszaHH útvoﾐaloﾐ, vag┞ térﾐek He eg┞-eg┞ ﾏegállóhoz, ha vaﾐ rá igéﾐ┞ぶ egészeﾐ a legﾐag┞oHH 
rugalﾏasságot adó háztól-házig szolgáltatás ふﾏajdﾐeﾏ ta┝i, Isak ﾏás utasokkal eg┞ütt kell utazﾐi, pl. a 
Hetegszállítás ﾏűködik hasoﾐló elveﾐぶ.  

A ﾏag┞ar jogszaHál┞i háttér táﾏogatja a DRT ﾏegoldásokat. A szeﾏél┞szállítási szolgáltatásokról szóló 
ヲヰヱヲ. évi XLI. tv. igéﾐ┞vezérelt szolgáltatás defiﾐíIiója: „iﾐforﾏáIiós teIhﾐológiai eszközök 
alkalﾏazásával szervezett, változó útvoﾐaloﾐ vag┞ változó időreﾐdHeﾐ, vag┞ változó útvoﾐaloﾐ és 
változó időreﾐdHeﾐ közlekedő szeﾏél┞szállítási szolgáltatás”. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ ezt a közszolgáltatás 
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részekéﾐt valósítják ﾏeg, aHHaﾐ az esetHeﾐ a szolgáltatásra – a ﾏeﾐetreﾐdszerűségre voﾐatkozó 
szaHál┞okat leszáﾏítva – a közszolgáltatásra voﾐatkozó szaHál┞okat kell alkalﾏazﾐi. A reﾐdszer 
ﾏeghirdethetőségére voﾐatkozóaﾐ az aláHHiakat fogalﾏazza ﾏeg a törvéﾐ┞: 

„Az igéﾐ┞vezérelt szeﾏél┞szállítási szolgáltatás alkalﾏazására külöﾐöseﾐ 

aぶ a ﾏuﾐkáHa járás és az oktatási, ﾐevelési iﾐtézﾏéﾐ┞ekHe törtéﾐő eljutással ﾐeﾏ ériﾐtett 
időszakokHaﾐ, 

Hぶ hétvégi és ﾏuﾐkaszüﾐeti ﾐapokoﾐ, valaﾏiﾐt 
Iぶ szeﾏél┞szállítási közszolgáltatásokkal ﾏagasaHH sziﾐteﾐ ellátott településekre törtéﾐő eljutás, 

vag┞ 
dぶ a ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐti szeﾏél┞szállítási közszolgáltatással ériﾐtett átszállóhel┞re törtéﾐő eljutás 

érdekéHeﾐ 

kerülhet sor”. 

Budapesteﾐ a DRT reﾐdszerek azoﾐ fajtáját alkalﾏazza a BKK, aﾏel┞ az előre ﾏeghirdetett ﾏeﾐetreﾐd 
szeriﾐt, előre ﾏeghirdetett útvoﾐaloﾐ közlekedő járatok útvoﾐalhosszaHHítását, Hetérését kezeli 
rugalﾏasaﾐ, ol┞aﾐ hel┞szíﾐekeﾐ, ahol alaIsoﾐ┞ az utazási igéﾐ┞ek száﾏa. A szolgáltatás ヲヰヱン-tól érhető 
el, jeleﾐleg kétfajta rugalﾏas ﾏegoldás létezik: 

aぶ A ヶヵ, ヱヵΑ és ΓンΑ jelzésű viszoﾐ┞latok rövideHH útvoﾐaloﾐ fi┝ ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐt közlekedﾐek, 
ug┞aﾐakkor vaﾐ ol┞aﾐ szakasza a végálloﾏás utáﾐ, ahol Isak igéﾐ┞ Hejeleﾐtés esetéﾐ 
közlekedik továHH. EHHeﾐ az esetHeﾐ terﾏészeteseﾐ az iﾐdulás időpoﾐtja rögzített. 

Hぶ Meghatározott időaHlakHaﾐ ふjelleﾏzőeﾐ a délelőtti és délutáﾐi IsúIsidőszakHaﾐぶ fi┝ 
ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐt közlekedﾐek a járatok, azoﾐ kívül – előre ﾏeghatározott iﾐdulási 
időpoﾐtokHaﾐ – Isak akkor közlekedﾐek, ha telefoﾐos Hejeleﾐtkezés törtéﾐik. Il┞eﾐ 
viszoﾐ┞latok a ヲヱΓ, ヲヶΓ, ヲΓΑ, ヲΓΒ, valaﾏiﾐt a fogaskerekű vasút pótlását végző ヶヰA és ヶヰB. 

DeHreIeﾐHeﾐ a ヴヶ-os viszoﾐ┞lat Isalád esetéHeﾐ alkalﾏazzák a BKK-ﾐál isﾏertetett aぶ változatot, azzal, 
hog┞ ﾐeﾏ ﾏiﾐdeﾐ iﾐdulási időpoﾐt esetéHeﾐ lehet kérﾐi a továHHutazást. 

MiskolIoﾐ a )OO jelzésű viszoﾐ┞latoﾐ utazva lehet az állatkertHe eljutﾐi, április közepétől októHer 
végéig. A ﾏeghirdetett időpoﾐtokHaﾐ akkor iﾐdul el a járat, ha vaﾐ rá előzetes igéﾐ┞. 

PéIseﾐ az igéﾐ┞vezérelt közlekedés jelleﾏzőaﾐ a BKK-ﾐál Heﾏutatott aぶ változatot jeleﾐti, a késő esti, 
éjszakai órákHaﾐ. A továHHutazási száﾐdékot a járﾏűvezetőﾐél kell jelezﾐi a ヲ, ヱン, ヱヴ, ヱヵ, ヲヱ, Γヱン, Γヲヶ, 
Γヴヰ, Γヴヱ és ΓΑン jelzésű viszoﾐ┞latok esetéHeﾐ. A Γンヲ-es viszoﾐ┞latﾐál vaﾐ lehetőség telefoﾐoﾐ is az 
útvoﾐal ﾏeghosszaHHítását. 

Szolﾐokoﾐ a ヱヴ jelzésű viszoﾐ┞lat előre ﾏeghirdetett ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐti járatai Isak igéﾐ┞ esetéﾐ 
iﾐdulﾐak el. Eﾐﾐek a viszoﾐ┞latﾐak ﾐiﾐIseﾐ ol┞aﾐ időaHlaka, aﾏikor igéﾐ┞Hejeleﾐtés ﾐélkül is 
közlekedik. 

TörökHáliﾐtoﾐ a ヲΒヶ jelzésű viszoﾐ┞lat a BKK-ﾐál isﾏertetett Hぶ változat szeriﾐt közlekedik, azaz ﾐéháﾐ┞ 
járat Isak előzetes Hejeleﾐtkezés esetéﾐ iﾐdul. 

)alaegerszegeﾐ eg┞ Európai Uﾐiós projekt keretéHeﾐ ol┞aﾐ pilot projektet valósítottak ﾏeg, ﾏel┞ 
igéﾐ┞vezérelt, kisHuszos szolgáltatás tesztelésével a városközpoﾐttól távol eső, ritkáHHaﾐ lakott 
településrészek városi közösségi közlekedésHe törtéﾐő iﾐtegrálását Iélozza. A szolgáltatás előre 
ﾏeghirdetett ﾏeﾐetreﾐd szeriﾐti, azoﾐHaﾐ a járatok Isak akkor iﾐdultak, ha volt rá igéﾐ┞. A projekt 
sikeres volt, jeleﾐleg az EU-s táﾏogatást követőeﾐ az üzeﾏeltetés fiﾐaﾐszírozását kell ﾏegoldaﾐi. 
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A rugalﾏas közösségi közlekedés iﾏpleﾏeﾐtálása a ヱンヵ-ös viszoﾐ┞latoﾐ, ﾏiﾐt iﾐtézkedés az aláHHiak 
szeriﾐt értelﾏezhető: 

• alaIsoﾐ┞aHH forgalﾏú időszakokHaﾐ ふhétvégéﾐ a kora hajﾐali és késő esti órákHaﾐ, hétközﾐap 
IsúIsidőﾐ kívülぶ teljes voﾐaloﾐ a hag┞oﾏáﾐ┞os közlekedést hel┞ettesítve; 

• hétvégéﾐ és/vag┞ akár hétközﾐap teljes üzeﾏidőHeﾐ, a teljes voﾐaloﾐ a hag┞oﾏáﾐ┞os 
közlekedést hel┞ettesítve; 

• térHeﾐ kiegészítve a hag┞oﾏáﾐ┞os közlekedést; 
• töHHletszolgáltatáskéﾐt, a hag┞oﾏáﾐ┞os közlekedést kiegészítve ふpl. éjszakai járatok, 

ﾏozgásukHaﾐ korlátozottak szállítása stH.ぶ. 

A feﾐtiek előkészíthetők, ﾏegvalósíthatók akár eg┞eﾐkéﾐt külöﾐ-külöﾐ, akár pedig IsoﾏagHa reﾐdezve 
is. Az alaIsoﾐ┞ forgalﾏú időszakokHaﾐ javasolt elsősorHaﾐ azoﾐ, hag┞oﾏáﾐ┞os elveﾐ üzeﾏelő járatok 
ふﾏeﾐetreﾐdi iﾐdulásokぶ kiváltása, aﾏel┞ﾐek utasforgalﾏa reﾐdkívül alaIsoﾐ┞ ふﾐéháﾐ┞ főぶ. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ 
az utasforgalﾏi adatok iﾐdokolják, úg┞ ez kiterjeszthető teljes üzeﾏidőre is. A hag┞oﾏáﾐ┞os 
közlekedés térHeﾐi kiegészítése esetéﾐ Hevett g┞akorlat a Hetérések igéﾐ┞vezérelt alapoﾐ törtéﾐő 
kiszolgálása. ElsősorHaﾐ – a jeleﾐlegi állapotHaﾐ – a Hevásárlóközpoﾐtokhoz ふIKEA, AUCHANぶ való 
Hetérés, valaﾏiﾐt az újtelepi hurok rugalﾏas kezelése, valaﾏiﾐt a vasútálloﾏás, illetve a sportIsarﾐok 
igéﾐ┞ alapú kiszolgálása foﾐtolaﾐdó ﾏeg ふヲヶ. áHra és a ﾏellékletぶ. A hag┞oﾏáﾐ┞os közlekedés 
hel┞ettesítése ﾏellett ug┞aﾐakkor a rugalﾏas közlekedéssel töHHletszolgáltatások is Hiztosíthatók, 
elsősorHaﾐ speIiális igéﾐ┞ekkel reﾐdelkező utasok száﾏára ふpl. kerekesszékkel közlekedőkぶ, valaﾏiﾐt 
a perifériális időszakHaﾐ jeleﾐtkező hel┞változtatások ふpl. kora hajﾐali, késő estiぶ kiszolgálása 
érdekéHeﾐ. 
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ヲヶ. áHra: Középtávú fejlesztési lehetőség igéﾐyvezérelt közlekedés Hevezetésével 

Az igéﾐ┞vezérelt közösségi közlekedés Hárﾏel┞, feﾐti eleﾏéﾐek alkalﾏazása az üzeﾏeltető és az 
utazóközöﾐség száﾏára is kedvező várható eredﾏéﾐ┞eket rejt ﾏagáHaﾐ. Az igéﾐ┞ek térHeﾐi, időHeﾐi 
joHH kiszolgálása ﾐöveli a szolgáltatási szíﾐvoﾐalat, valaﾏiﾐt az utasok elégedettség-érzetét. 
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Üzeﾏeltetői, ﾏegreﾐdelői, fiﾐaﾐszírozási oldalról pedig az alaIsoﾐ┞forgalﾏú időszakokHaﾐ és 
területekeﾐ a haszﾐos kiloﾏéter-teljesítﾏéﾐ┞ raIioﾐalizálható, az üzeﾏeltetési költségek 
optiﾏalizálhatók. Eﾏellett töHHletszolgáltatások is Hiztosíthatók. 

A rugalﾏas közlekedés ﾏegvalósítása érdekéHeﾐ a tervezési, iﾏpleﾏeﾐtálási fol┞aﾏat koﾏple┝. Az 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat részéről előzetes eg┞eztetések a szükségesek a BKK-val, aﾏel┞ek soráﾐ deklarálﾐi kell a 
fejlesztési iráﾐ┞okat ふeg┞ eleﾏ vag┞ IsoﾏagHaﾐ törtéﾐő ﾏegvalósításぶ a ﾏegvalósult állapot, a ﾏeglévő 
utasszáﾏlálási adatok és hel┞változtatási igéﾐ┞felﾏérést alapjáﾐ ふutóHHihoz háztartásfelvétel is 
szükséges lehetぶ. A BKK üzeﾏeltetéséHeﾐ jeleﾐleg is ﾏűködik az igéﾐ┞Hejeleﾐtéseket kezelő reﾐdszer, 
azoﾐHaﾐ aﾐﾐak Hővítési lehetőségeit a feﾐti javaslatokra voﾐatkozóaﾐ eg┞eztetﾐi szükséges. 
Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ speIiális járﾏűvek Heszerzése szükséges, úg┞ aﾐﾐak speIifikáIiójáﾐak ふpl. ﾏiﾐi-, vag┞ 
ﾏidiHuszokぶ ﾏeg kell határozﾐi a BKK-val kooperálva. 

Haráﾐtiráﾐyú viszoﾐylatok összevoﾐása 
A haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok összevoﾐása koﾏple┝ közlekedésszervezési Heavatkozás, aﾏell┞el a 
viszoﾐ┞lat-hálózat átalakítható a kedvezőHH felhaszﾐálói és üzeﾏeltetői paraﾏéterek elérése 
érdekéHeﾐ. 

Ehhez köthető iﾐtézkedés új autóHuszvoﾐal létrehozását jeleﾐti a hasoﾐló fuﾐkIióval és üzeﾏi 
paraﾏéterekkel ふpl. járatsűrűségぶ reﾐdelkező, haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok összevoﾐásával. A közösségi 
közlekedési hálózatHól adódik a ヱンヵ-ös, valaﾏiﾐt a ヱΓΒ-as viszoﾐ┞latok összevoﾐásával eg┞ új 
autóHusz-viszoﾐ┞lat – részleges – létrehozása a ヱΓΒ-as viszoﾐ┞lat továHHi – Isökkeﾐtett kíﾐálatú – 
üzeﾏeltetése ﾏellett. A részlegességet az aláHHiak iﾐdokolják: 

• a hétközﾐap reggeli IsúIsidőHeﾐ a ヱΓΒ-as viszoﾐ┞latoﾐ közlekedő járatok követési ideje eltér 
ふヱヲ perIぶ a ヱンヵ-ösétől ふンヰ perIぶ, íg┞ óráﾐkéﾐti összevoﾐás alakítható Isak ki; 

• a töHHi időszakHaﾐ ﾏiﾐdeﾐ ﾏásodik ふfélóráﾐkéﾐtぶ vag┞ ﾐeg┞edik ふóráﾐkéﾐtぶ ヱΓΒ-as járat 
köthető össze ヱンヵ-össel. 

Ezzel párhuzaﾏosaﾐ javasolt a ヱΓΒ-as viszoﾐ┞lat ﾏeﾐetreﾐdjéﾐek felülvizsgálata az üteﾏes közlekedési 
reﾐd Hevezethetősége szeﾏpoﾐtjáHól, továHHá az AuIhaﾐ és IKEA áruházak időHeli kiszolgálásáﾐak 
újragoﾐdolása a Hetérő-teljesítﾏéﾐ┞ és Hetérési időszükséglet raIioﾐalizálásával. 

A fejlesztési eleﾏ iﾏpleﾏeﾐtálásával száﾏos felhaszﾐálói és üzeﾏeltetési eredﾏéﾐ┞ várható, úg┞ﾏiﾐt: 

• új, átszállásﾏeﾐtes közlekedési kapIsolat létesíthető Soroksár és a Gloriett lakótelep, valaﾏiﾐt 
Rákosheg┞, Rákoskeresztúr és RákosIsaHa között; 

• új, átszállásﾏeﾐtes közlekedési kapIsolat alakítható ki Soroksár és az Üllői útoﾐ közlekedő ヵヰ-
es villaﾏos, valaﾏiﾐt a repülőtér kiszolgálását végző ヲヰヰE jelzésű Huszok között; 

• az esetlegeseﾐ kedvezőHH – összevoﾐásHól adódó – járﾏűigéﾐ┞ ﾏiatt az üzeﾏeltetési 
költségek Isökkeﾐhetﾐek. 

A haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok összevoﾐása koﾏple┝ tervezési fol┞aﾏatot voﾐ ﾏaga utáﾐ, aﾏel┞ﾐek 
soráﾐ az Öﾐkorﾏáﾐ┞zatﾐak előkészítő eg┞eztetéseket szükséges végrehajtaﾐia a BKK-val, illetve az 
ériﾐtett kerületek ふXVIII., XVII.ぶ öﾐkorﾏáﾐ┞zataival. Az esetlegeseﾐ új ﾏeﾐetreﾐd, valaﾏiﾐt új fordák 
előállítása a BKK, valaﾏiﾐt szolgáltatóiﾐak a feladatköréHe tartozik. 

Haﾐgsúl┞ozaﾐdó, hog┞ a középtávú fejlesztési lehetőségek közül az igéﾐ┞vezérelt közlekedés 
Hevezetése és a haráﾐtiráﾐ┞ú viszoﾐ┞latok összevoﾐása részHeﾐ eg┞ﾏást kizáró fejlesztési eleﾏek, 
hiszeﾐ azokHaﾐ az időszakokHaﾐ, aﾏikor a Hevásárlóközpoﾐtok, valaﾏiﾐt az újtelepi hurok kiszolgálása 
rugalﾏasaﾐ törtéﾐik, ﾐeﾏ – vag┞ Isak jeleﾐtős ﾏértékű rezsifutással – Hiztosítható a jelzett 
viszoﾐ┞latok közötti kapIsolat ﾏegtereﾏtése. 
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Α.ヴ.ン. Más fejlesztési eleﾏektől függő fejlesztési lehetőségek 

A Soroksárt ériﾐtő, jelleﾏzőeﾐ jeleﾐtős forrásigéﾐﾐ┞el reﾐdelkező iﾐfrastrukturális fejlesztések hatással 
lehetﾐek az egész közösségi közlekedési hálózatra, azoﾐ Helül is a ヱンヵ-ös autóHusz-viszoﾐ┞latra. Ezeﾐ 
kieﾏelt korﾏáﾐ┞zati Heruházások alatt az aláHHi projektek érteﾐdők: 

• Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítése; 
• a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal átépítése; 
• jeleﾐ KoﾐIepIió Α.ン fejezetéHeﾐ foglalt középtávú, közúti iﾐfrastruktúra fókuszú fejlesztési 

eleﾏek. 

Hヶ-HΑ HÉV voﾐalak korszerűsítésével és a ヱヵヰ-es vasútvoﾐal átépítésével kapIsolatos fejlesztési 
lehetőségek 
A projektek jeleﾐleg külöﾐHöző előkészítettségi sziﾐteﾐ állﾐak. A végleges ふkiviteliぶ tervek alapjáﾐ 
iﾐtézkedéskéﾐt szükséges lehet a haráﾐtiráﾐ┞ú közösségi közlekedési kapIsolatot Hiztosító ヱンヵ-ös 
autóHuszviszoﾐ┞lat voﾐalvezetéséﾐek ふesetlegeseﾐ az épülő új vasúti aluljáró igéﾐ┞Hevételévelぶ és 
ﾏeﾐetreﾐdjéﾐek újratervezése ふIsatlakozási poﾐtok kialakítása a HÉV-vel, vasúttal ﾏiﾐd 
iﾐfrastrukturálisaﾐ, ﾏiﾐd pedig ﾏeﾐetreﾐd szeﾏpoﾐtjáHól a jövőHeﾐi állapotraぶ. 

A ﾏegvalósuló fejlesztésekkel összhaﾐgHaﾐ javasolt a ヱンヵ-ös autóHuszok voﾐaláﾐ közlekedő járatok 
esetéHeﾐ a HÉV-járatok és voﾐatok iﾐdulási/érkezési időpoﾐtjához igazított leközlekedtetése a 
jövőHeﾐi állapotra voﾐatkozóaﾐ úg┞, hog┞ az iﾐfrastrukturális Heruházások esetéﾐ ふpl. aluljáróぶ a 
jeleﾐleg kiszolgált ﾏegállóhel┞ek ellátását Hiztosítaﾐi szükséges, iﾐdokolt esetHeﾐ akár új autóHusz-
viszoﾐ┞lat reﾐdszeresítésével. 

Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ az ヱンヵ-ös viszoﾐ┞lat ﾏeﾐetreﾐdje, illetve voﾐalvezetése a feﾐt eﾏlített projektek 
ﾏegvalósulásával sziﾐergikusaﾐ kerül ﾏódosításra, úg┞ koﾏple┝ reﾐdszerHeﾐ ﾏűködő haráﾐtiráﾐ┞ú 
közösségi közlekedési szolgáltatás tereﾏthető ﾏeg a szolgáltatási szíﾐvoﾐal ﾐövelése érhető el a 
köﾐﾐ┞ű és ﾏegHízható átszállásokHól adódóaﾐ, valaﾏiﾐt az iﾐfrastrukturális HeruházásokHól fakadóaﾐ 
ﾏeﾐetidő-Isökkeﾐés érhető el. 

Mivel a kötöttpál┞ás Heruházási projektek jeleﾐleg előkészítései fázisHaﾐ vaﾐﾐak, ezért az 
Öﾐkorﾏáﾐ┞zat részéről szükséges lépéskéﾐt jeleﾐik ﾏeg az öﾐkorﾏáﾐ┞zati érdekérvéﾐ┞esítés és a 
taﾐulﾏáﾐ┞tervek, későHH eﾐgedél┞ezési és kiviteli tervek aktív fig┞eleﾏﾏel kísérése. 

AutóHusz-közlekedés fejlesztése a közúti iﾐfrastruktúra fejlesztési eleﾏekkel összhaﾐgHaﾐ 
Soroksár jeleﾐlegi autóHusz-hálózatával OrHáﾐheg┞, illetve Virágvölg┞ dél-keleti részei ﾐiﾐIseﾐek 
kiszolgálva, ahog┞ azt a lefedettségi áHra is ﾏutatja ふヲン. áHraぶ. EHHől adódóaﾐ a kerület ezeﾐ 
területeiﾐek közösségi közlekedési hálózatHa törtéﾐő HeIsatlakoztatása szükséges, tekiﾐtettel a 
területfejlesztési ふpl. lakóparkok kialakításaぶ projektekre is. OrHáﾐheg┞ és Virágvölg┞ ﾐeﾏ eﾏlített 
részeiﾐek jeleﾐlegiﾐél ﾏagasaHH szíﾐvoﾐalú feltárása – a ﾏostaﾐi utIaszerkezetet alapul véve – ﾐag┞ 
valószíﾐűséggel szóló járﾏűvekkel ﾐeﾏ lehetséges a szűk utIák ﾏiatt, illetve a ﾏegállóhel┞ek 
elhel┞ezése is proHléﾏát jeleﾐthet. 

A feﾐtiekhez köthetőeﾐ új autóHuszvoﾐal létesítése lehetséges, aﾏel┞ feltárja a jelzett területeket, 
valaﾏiﾐt összeköttetést ﾐ┞újt azok, illetve a főHH közösségi közlekedési geriﾐIvoﾐalak ふpl. HÉV, vasú, 
ヶヶ-os autóHusz-viszoﾐ┞latぶ és a soroksári alközpoﾐtok között. 

A középtávra progﾐosztizált, főkéﾐt g┞űjtőúthálózat ﾏegépülését előfeltételkéﾐt rögzítve új autóHusz-
viszoﾐ┞lat létesítése lehetséges Milleﾐiuﾏtelep HÉV-álloﾏás – Mヰ-Haraszti út összekötő út – 
orHáﾐheg┞i hátsó feltáró út – Huﾐgária köz –)sellér dűlő – Síﾐpár utIa – Soroksár, vasútálloﾏás – Hősök 
tere törzsvoﾐaloﾐ. Jeleﾐ koﾐIepIióHaﾐ a viszoﾐ┞lathálózati iﾐtegrálására ﾐeﾏ teszüﾐk javaslatot, de a 
voﾐal északi végéﾐ Pál┞audvar sori vag┞ aluljáróﾐ keresztül való vezetés is reális alterﾐatíva lehet, ﾏiﾐt 
ahog┞ déleﾐ a BILK elérése is opIió. A javasolt útvoﾐalrészletet a ヲΑ. áHra ふés a ﾏellékletぶ ﾏutatja. 
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ヲΑ. áHra OrHáﾐhegyet és Virágvölgyet kiszolgáló új autóHusz-viszoﾐylat lehetséges útvoﾐala 
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Az új közösségi közlekedési eleﾏﾏel OrHáﾐheg┞ dél-keleti részéﾐek feltárása ﾏellett a Huﾐgária köz 
körﾐ┞ékéﾐek is ﾏagasaHH szíﾐvoﾐalú szolgáltatás Hiztosítható új ﾏegállóhel┞ létesítésével. A )sellér 
dűlő, illetve a Síﾐpár utIa feltárásával új autóHuszos kapIsolat adható, valaﾏiﾐt javítható a ヱヶヶ-os 
autóHusszal jeleﾐleg is a VeIsés út, soroﾏpó elﾐevezésű ﾏegállóhell┞el, illetve az előzőekHeﾐ taglalt 
igéﾐ┞vezérelt közlekedési fejlesztéssel esetlegeseﾐ a jövőHeﾐ kiszolgált Virágvölg┞ lakópark közösségi 
közlekedése. A Milleﾐiuﾏtelep HÉV-álloﾏás, Soroksár vasútálloﾏás, valaﾏiﾐt a Hősök tere ériﾐtésével 
közvetleﾐ kapIsolat adható a főHH közlekedési voﾐalakra. 

Mivel a közúti Heruházási projektek jeleﾐleg előkészítési fázisHaﾐ vaﾐﾐak, ezért az Öﾐkorﾏáﾐ┞zat 
részéről szükséges lépéskéﾐt a közúti iﾐfrastruktúra tervezéséHeﾐ való aktív részvétel jelölhető ﾏeg, 
kieﾏelteﾐ az autóHuszvoﾐal létesítés száﾐdékáﾐak kifejtéséHeﾐ ふpál┞ageoﾏetria lehetővé teg┞eぶ, 
valaﾏiﾐt a ﾏegállóhel┞ek elhel┞ezéséﾐek kérdésköréHeﾐ ふöHlök kerüljeﾐek tervezésre, kiépítésreぶ. Az 
iﾐfrastrukturális eleﾏek elkészültél eg┞eztetﾐi szükséges a BKK-val az autóHuszvoﾐal létesítésével 
kapIsolatHaﾐ ふfiﾐaﾐszírozás, voﾐalvezetés, ﾏeﾐetreﾐd stH.ぶ. 

Α.ヵ. Hヶ ふ-HΑぶ HÉV voﾐalak korszerűsítése 

Jeleﾐ fejezetHeﾐ a HÉV fejlesztéssel kapIsolatos érvreﾐdszert isﾏertetjük. 

A Hヶ – és általáHaﾐ a városi vasutak – tervezése kapIsáﾐ alapvetőeﾐ ヴ külöﾐHöző sziﾐtHeﾐi vezetés 
jöhet szóHa, ﾏel┞ ﾏiﾐdeg┞ike reﾐdelkezik előﾐ┞ökkel és hátráﾐ┞okkal is: 

• ﾏél┞vezetés, 
• kéregvezetés, 
• felszíﾐi vezetés, 
• ﾏagasvezetés. 

Ezek közül a Hヶ Soroksárt ériﾐtő szakasza esetéﾐ a ﾏél┞vezetés aﾐ┞agi és közlekedés-stratégiai 
szeﾏpoﾐtok ﾏiatt kizárható, ﾏíg a ﾏagasvezetés városképi ふés a hazai tapasztalat szeriﾐt törtéﾐelﾏiぶ 
okokHól vethető el – íg┞ a kéreg-, illetve a felszíﾐi vezetés lehet Isak reális opIió. 

A vasúti közlekedésről általáHaﾐ elﾏoﾐdható, hog┞ előﾐ┞eit ふﾐag┞ HefogadókapaIitású járﾏűvek g┞ors, 
relatíve kis eﾐergiaHefektetésű ﾏozgatásaぶ elﾏéletHeﾐ a lehető legzártaHH pál┞ával lehet a legjoHHaﾐ 
kihaszﾐálﾐi. Érteleﾏszerűeﾐ, ﾏiﾐél töHH hel┞eﾐ keresztezi sziﾐtHeﾐ közúti vag┞ g┞alogos forgaloﾏ a 
pál┞át, aﾐﾐál ﾐag┞oHH eséll┞el alakul ki ol┞aﾐ szituáIió, ﾏel┞ a voﾐatok ﾏeﾐetreﾐdjét ﾐegatívaﾐ 
Hefol┞ásolhatja. Ug┞aﾐakkor városi vasutak esetéﾐ a sűrű ﾏegállások ﾏiatt köﾐﾐ┞ű ol┞aﾐ ﾏódoﾐ 
szervezﾐi a keresztező forgalﾏat ふhaﾐgolt közúti és vasúti jelzésekkelぶ, hog┞ az a vasúti forgaloﾏ 
száﾏára Isak ﾏiﾐiﾏális zavartatást okozzoﾐ. A keresztező iráﾐ┞ok szétválasztása ふakár külöﾐ 
Isoﾏópoﾐtokraぶ továHH segíti a felszíﾐi vezetésű vasút által okozott elválasztó hatás ﾏérséklését. 
Eﾐﾐek kihaszﾐálására Iélszerű ezeket a Isoﾏópoﾐtokat úg┞ kialakítaﾐi, hog┞ a vasutat keresztező 
forgaloﾏ száﾏára ﾏegfelelő hosszúságú osztál┞ozó sávok kerüljeﾐek kialakításra ふaz esetleges 
feltorlódások ﾐegatív hatásaiﾐak kiküszöHöléséreぶ, illetve általáﾐosságHaﾐ terelőszigetek, g┞alogos 
középszigetek, útHurkolati felfestések alkalﾏazásával lehet javítaﾐi a Hiztoﾐságot és eg┞Heﾐ a közúti 
kapaIitást is ふa koﾐfliktuspoﾐtok hel┞éﾐek eg┞értelﾏűsítése, száﾏáﾐak Isökkeﾐtése stH. 
köszöﾐhetőeﾐぶ. 

A közösségi közlekedést haszﾐálók a járﾏűveket, peroﾐokat g┞aloglással közelítik ﾏeg, íg┞ foﾐtos 
szeﾏpoﾐt, hog┞ a g┞alogos útvoﾐalak ﾏiﾐél rövideHHek leg┞eﾐek és ﾏiﾐél keveseHH akadál┞oztatást, 
poteﾐIiálisaﾐ veszél┞es keresztezést és sziﾐtváltást tartalﾏazzaﾐak. Íg┞ Hár kéregvezetésﾐél a 
Hiztoﾐságos ﾏegközelítés adott a sziﾐtHeﾐi elválasztás ﾏiatt, azoﾐHaﾐ ezzel ﾏiﾐdeﾐ utast eg┞Heﾐ 
sziﾐtváltásra is kéﾐ┞szerítüﾐk, ﾏiközHeﾐ felszíﾐi vezetésﾐél eg┞ esetleges vasúti pál┞áﾐ való átkelés 
ﾏiﾐdig Isak az adott peroﾐra érkezők eg┞ részét ériﾐti. 



 Γヲ  

A külöﾐHöző sziﾐtHeﾐi vezetések közül eg┞értelﾏűeﾐ a legkiseHH költséggel járó ﾏegoldás a felszíﾐi 
vezetés, hiszeﾐ itt ﾐiﾐIs szükség seﾏﾏil┞eﾐ ﾏél┞- és ﾏagasépítési ﾏuﾐkálatra, ﾏel┞ ﾐag┞Haﾐ ﾐövelheti 
a Heruházás forrásigéﾐ┞ét. A HekezdésHeﾐ felsorolt szeﾏpoﾐtok hatváﾐ┞ozottaﾐ igazak ol┞aﾐ 
esetekHeﾐ, aﾏikor eg┞ ﾏár ﾏeglevő felszíﾐi vezetésű vasút felújítása és eg┞ újoﾐﾐaﾐ kiépíteﾐdő 
külöﾐsziﾐtű változat között kell külöﾐHséget teﾐﾐi. Terﾏészeteseﾐ vasútépítési projektekﾐél ﾐeﾏ Isak 
a közvetleﾐül a vasút ﾏűködéséhez szükséges iﾐfrastruktúra kiépítéséhez szükséges erőforrásokat kell 
fig┞eleﾏHe veﾐﾐi: 

• külöﾐsziﾐtű vezetés esetéﾐ koﾏol┞ Heruházást igéﾐ┞el a közﾏűhálózat újratervezése és 
újraépítése ふHeleértve az építés közHeﾐi kiváltást isぶ – ez a felszíﾐi vezetést általáHaﾐ Isak 
ﾏiﾐiﾏális ﾏértékHeﾐ ériﾐti; 

• külöﾐsziﾐtű vezetés esetéﾐ a közvetleﾐ iﾐfrastruktúra építéséhez szükséges terület általáHaﾐ 
jóval ﾐag┞oHH, ﾏiﾐt felszíﾐi vezetés esetéﾐ ふﾏel┞hez ﾏég hozzáadódik a közﾏűhálózat 
átépítéséhez haszﾐált területぶ, ezáltal sokkal joHHaﾐ kihat a körﾐ┞ező létesítﾏéﾐ┞ekre, közúti 
hálózatra is. Soroksár esetéﾐ ez külöﾐöseﾐ proHléﾏás lehet, aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a Hヶ felújítás ﾏiatt a 
GrassalkoviIh út is lezárásra ふde legaláHHis jeleﾐtőseﾐ szűkítésreぶ kerül, g┞akorlatilag az összes 
Budapest Helváros iráﾐ┞ú ふközösségi és eg┞éﾐiぶ közlekedési lehetőség feﾐﾐakadására lehet 
száﾏítaﾐi; 

• az építés időtartaﾏa általáHaﾐ jóval hosszaHH külöﾐsziﾐtű vezetés esetéﾐ, ﾏiﾐt felszíﾐi vezetés 
esetéﾐ, teIhﾐológiától és vezetési ﾏódtól függőeﾐ akár két-, hároﾏszoros építési időre lehet 
száﾏítaﾐi. Ez az előző poﾐttal kiegészülve külöﾐöseﾐ koIkázatos, ug┞aﾐis ezáltal ﾐeﾏ Isak az 
építkezéssel járó por-,- és zajterhelés, ﾏuﾐkálatokHól adódó teherforgaloﾏﾐövekﾏéﾐ┞ 
ﾐehezítheti a kerületHeﾐ élők életét, de a jeleﾐtős feﾐﾐakadások is ン-ヵ évig feﾐﾐállhatﾐak. 

A felszíﾐi vezetésű városi vasutak eg┞értelﾏű hátráﾐ┞a elsősorHaﾐ a föld alatti ふﾏél┞- és kéreg-ぶ 
vezetésekhez képest, hog┞ a városképre, a körﾐ┞ezet élhetőségi sziﾐtjére ﾐegatív hatással vaﾐ. Eﾐﾐek 
fő oka, hog┞ a vasúti pál┞a hag┞oﾏáﾐ┞osaﾐ ﾐeﾏ túl esztétikus, az időseHH vasúti járﾏűvek közlekedése 
jeleﾐtős zajjal jár. Eﾏellett – a Hiztoﾐság szeﾏ előtt tartása ﾏiatt – a vasúti pál┞áﾐ való átkelési 
lehetőségek száﾏa korlátos, ﾏell┞el autoﾏatikusaﾐ létrejöﾐ eg┞ településrészek közötti elválasztó 
hatás. Ezek elleﾐsúl┞ozására azoﾐHaﾐ ﾏár töHH előreﾏutató ﾏegoldás is létezik. A ﾏoderﾐ vasúti 
pál┞ákat ﾏár ふa villaﾏos zöld fol┞osókhoz hasoﾐló ﾏódoﾐぶ füvesíteﾐi lehet, ﾏell┞el vizuálisaﾐ közeleHH 
lehet azokat hozﾐi a körﾐ┞ező zöldterületekhez. Az elavult pál┞ák felújítása ふrugalﾏas 
síﾐrögzítőeleﾏek, guﾏi alátétleﾏezek, zajIsökkeﾐtő síﾐkaﾏraeleﾏek, ﾏiﾐi zajvédőfalak alkalﾏazásaぶ 
és a ﾏoderﾐ ふalaIsoﾐ┞ zajsziﾐtű hajtásreﾐdszerrel, töHHszöröseﾐ rugózott felépítﾏéﾐﾐ┞el ellátottぶ 
járﾏűvek haszﾐálata jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐti a vasúti közlekedés zajhatásait, g┞akorlatilag a villaﾏosok 
zajsziﾐtjére redukálva azt. A közúti ふés hozzátartozó g┞alogos és kerékpárosぶ átkelők optiﾏális 
elhel┞ezése és eg┞ﾏáshoz haﾐgolása jeleﾐtőseﾐ Isökkeﾐti az elválasztó hatást, eﾐﾐek eg┞ik jelleﾏző 
ﾏódja a közúti forgaloﾏ átkelőﾐkéﾐti eg┞iráﾐ┞úsítása, ﾏel┞ a körﾐ┞ező IsoﾏópoﾐtokHaﾐ felﾏerülő 
akadál┞oztatások ﾏiﾐiﾏalizálása ﾏellett tud ﾐag┞oHH, vasutat keresztező kapaIitást Hiztosítaﾐi, akár 
sűrű vasúti közlekedés ﾏellett is. Eﾐﾐek terﾏészeteseﾐ alapfeltétele ol┞aﾐ ﾏoderﾐ vasúti 
HiztosítóHereﾐdezések alkalﾏazása, ﾏel┞ek lehetővé teszik a közúti forgaloﾏﾏal való optiﾏális 
haﾐgolást. 

A Hヶ hel┞i érdekű vasút a felsoroltak ﾏellett ol┞aﾐ speIiális hel┞zetHeﾐ vaﾐ, hog┞ az előkészítő, 
döﾐtéstáﾏogató dokuﾏeﾐtuﾏok ﾏár véglegesítésre kerültek, jeleﾐleg a kiviteli tervek készítése zajlik 
a koráHHaﾐ elfogadott ふfelszíﾐi vezetésűぶ változatra. Eﾐﾐek ﾏegváltoztatása valószíﾐűsíthetőeﾐ azzal 
járﾐa, hog┞ a tervezés eg┞ koráHHi sziﾐtjére kell visszatérﾐi, ﾏel┞ a projekt várható ﾏegvalósulási 
dátuﾏát öﾐﾏagáHaﾐ legaláHH eg┞ évvel eltolﾐá. Eﾏellett a reﾐdelkezésre álló források kötöttsége 
ﾏiatt il┞eﾐ változások köﾐﾐ┞eﾐ eredﾏéﾐ┞ezhetik a projekt térHeli és időHeli szakaszolását, ﾏel┞ révéﾐ 
a változásHaﾐ ériﾐtett szakaszok új forrásokhoz való reﾐdelése továHHi késedelﾏet okozhat a 
ﾏegvalósulásHaﾐ.  



 Γン  

Mellékletek 


