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Tisztelt Elnök Úr! 

Az MO északi híd forgalomgerjesztő hatás mérséklésére tett a Fővárosi Bírósághoz benyújtott 
előkészítő irattal kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem. 
 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fontosnak tartja, hogy az MO útgyűrű az északi 
szektorban a 11-10. sz. főutak közötti szakasszal együtt minél előbb elkészüljön, mert 
csak így képes a tényleges forgalomcsökkentő hatását elérni. A gyűrű ezen szakaszának 
elkészülte csak később várható, míg a tervek szerint híd 2008-ban átadásra kerül. A híd 
forgalomba helyezésével egyidejűleg a Budapest III. kerületet terhelő és már ma is jelentős 
forgalom át fog rendeződni, mely szükségessé tesz olyan átmeneti intézkedések 
meghozatalát, mely a 10-11-es utak közötti útszakasz elkészültéig csökkenti, 
csökkentheti Óbudát érintő káros környezeti hatások mértékét. Egyetértünk azzal, hogy e 
hatások csökkentésének műszakilag megalapozott megoldásainak kialakításához együtt kell 
működni a perben is érintett szerveknek, szervezeteknek. 
Az előkészítő iratban Önök által kifejtett javaslatokkal kapcsolatban, annak sorrendjét és 
számozását követve a következő véleményt adom: 
1.a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának vezetése egyetért azzal, hogy a híd átadását 
követően lehetőségeinkhez képest meg kell akadályozni vagy legalább nehezíteni, hogy a 
jelenleginél erőteljesebb teherforgalom jelenjen meg a kerület útjain, így a 12 tonna 
megengedett össztömegűnél nagyobb tehergépkocsikra útdíj kivetése támogatható. Erre 
vonatkozóan, más fővárosi kerületeket követve, rendelet jóváhagyást kezdeményezek a 
Képviselőtestületnél. 
1.b) A kerület egész területén javasolt magas parkolási díj bevezetésével nem értünk egyet. 

A kerület belső területén parkolási zóna kijelölés és díjfizetés bevezetése előkészítés 
alatt áll, de a külső, főként lakótelepi területeinken ezt nem tartjuk indokoltnak. Célunk, hogy 
a kerület határán megfelelő kapacitású, tömegközlekedési átszállási lehetőséggel bíró P+R 
parkolók kerüljenek kialakításra, hogy ezzel csökkenjen az agglomerációból bejövő 
gépjármű terhelés. 



l .c) A tömegközlekedési vonalak megállói felé vezető gyalogos útvonalak fejlesztését csak 
részben tudjuk támogatni. Nem értünk egyet a meglévő gyalogos aluljáró kapcsolatok 
mellett, felett felszíni átkelők kialakításával. Ezáltal a haladó gépjármű forgalom ismételten 
megszakad, az állás és indulás következtében a levegőbe kerülő károsanyag kibocsátása 
pedig csak növekedni fog.  
2.a) A Szentendrei HÉV szerelvények jármű követési távolságának csökkentése csak 
járműpark csere esetén fogadható el kerületünk számára, azzal, hogy a felszíni 
keresztezési idők tovább nem csökkennek. Ellenkező esetben a HÉV által kettészelt kerületünk 
mára néhol kritikussá váló elválasztottsága - pl. Pünkösdtürdöi átjáró - tovább erősödik. 
2.b) A HÉV megállók közelébe telepítendő kerékpártárolók kialakításával csak elvileg értünk 
egyet. A konkrét helyszínek kijelölése további, részletesebb egyeztetést, vizsgálatot 
igényel, de a Békásmegyeri HÉV megálló közelében kerületben egyedüli működő P+R 
megszüntetését kifejezetten ellenezzük.  
2.c) A 106-os buszvonal fejlesztésével a javasolt módon egyetértünk.  
2.d) A Megyeri hídon Békásmegyer és Káposztásmegyei közötti tömegközlekedés 
kialakításával elvileg egyetértünk, de ennek szükségességét, lakossági igényét részletesen 
meg kell vizsgálni. 
2.e) A javasolt gyors buszjáratok kialakítása támogatható, de a gyors HÉV 
kialakításának lehetőségét - tekintettel a követési időkre és a kitérők hiányára - ma nem 
látjuk megvalósíthatónak. 
2.f) Az Ürömről Csillaghegyre javasolt buszjárat kialakításával nem értünk egyet. 
Ónkormányzatunk folyamatosan felemelte szavát a kerület határára nyomakodó nagyarányú 
ürömi lakóterületi fejlesztések ellen, és felhívtuk a figyelmet, hogy e területek megfelelő 
kiszolgáló úthálózatát,- ideértve a tömegközlekedési kapcsolatokat - saját közigazgatási 
területükön belüli fejlesztésekkel kell megoldani, tekintettel arra, hogy a Dózsa György út 
Ürömi út kereszteződése már ma is jelentősen túlterhelt. 
3. A MÁV Zrt.-nél kezdeményezett esztergomi vasútvonal korszerűsítésével maximálisan 
egyetértünk, javasoljuk, hogy közigazgatási területen belül több megálló is létesüljön a 
már meglévők mellett. 
4.a) A busz sávok kialakításával csak részben tudunk egyetérteni. A szentendrei úton nem, 
az Árpádhídon és a Róbert Károly körúton csak a Margit híd és a Szabadsághíd 
felújításával összhangban lehetne azt kialakítani. 
4.c) A kerület belső utjainak forgalom csillapításával elvileg egyetértünk, de ezek kijelölése 
további részletes egyeztetést igényelne. 
 
Egyetértünk azzal az általuk is már felvetett kéréssel, hogy a szükséges beavatkozásokat 
meg kell előznie egy átfogóbb, friss forgalomszámlálási adatokon alapuló vizsgálatnak, hogy 
megalapozott önkormányzati képviselőtestületi döntés születhessen. 
 
Kérem, hogy a fentebb kifejtett részletes véleményt a Fővárosi Bírósági eljárásban 
figyelembe venni szíveskedjen. 
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