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Elõzmények: 
 

 A Piliscsabáért Egyesület és a Levegõ Munkacsoport megbízást adott irodánknak a 10. 

számú országos elsõrendû fõút piliscsabai átkelési szakaszán forgalomcsillapítási tanul-

mány készítésére. A tanulmány elkészíttetésének az a célja, hogy mûszaki alapot biztosít-

son a késõbbiekben felmerülõ forgalomcsillapítási, ill. közlekedésbiztonsági pályázatokon 

való részvételre. A települést átszelõ fõút nagy forgalma zavarja a településen élõk nyu-

galmát és folyamatos balesetveszélyt jelent a közlekedõk számára. 

Az Egyesület elhatározta, hogy igyekszik hatásos lépéseket tenni az út forgalmának csilla-

pítására, így megrendelte irodánktól jelen tanulmány kidolgozását.  

 

Elvi alapok 
 

A forgalomcsillapítási beavatkozások az emberek viselkedésére hivatottak hatni, ezért a 

forgalomcsillapítás eszköztára csak úgy lehet hatásos, ha elemeit pszichológiai megközelí-

tésbõl, a fokozatos és a folyamatos  ráhatás módszerével úgy alkalmazzuk, hogy a jármû-

vezetõ a néma és mozdulatlan  térelemek láttán megértse, sõt partnerként vegye tudomá-

sul, hogy megváltozott forgalmi körülmények közé érkezett, ahol fokozott figyelmet kell 

tanúsítson a többi közlekedõ irányába. 

A partneri viszony elérésének nehéz technikája van, - ismerve a hazánkban közlekedõk 

közlekedési morálját -, de az alább felsorolt megközelítések segíthetnek a ráhatásban: 

o Úgy kell az elemeket elhelyezni, hogy magyarázat nélkül is indokolt legyen, azaz a 

vezetõ jól lássa a korlátozás természetes okát. 

o Komplex beavatkozás szükséges, azaz mind a növényzet, mind a burkolat anyaga, 

szélessége és színe, mind a felfestés, a szegélyek, a közvilágítás, az úttartozékok 

szerepet kell, hogy kapjanak a pszichikai hatás elérésében. 

o Legyen a beavatkozás szigorú ott, ahol ez a hatás érdekében indokolt, de legyen 

engedékeny is, ahol az erõs csillapításra nincs szükség. 

o Legyen fokozatos, azaz a leginkább védendõ területhez közeledve egyre szigorúbb. 

 

A forgalomcsillapítás gondolata abban rejlik tehát, hogy ne csak a sebességkorlátozás táb-

la sugallja, hogy itt emberek élnek, gyerekek bicikliznek, hanem az átváltoztatott környe-

zet folyamatosan az egész szakasz mentén végig ébren tartsa a jármûvezetõ lelkiismeretét, 

óvatosságát. 
 

A beavatkozási terület 
 

Piliscsabán a 10. számú fõút mentén található lakóövezetek, valamint igazgatási, oktatási, 

kereskedelmi és egyházi intézmények biztonságos megközelíthetõsége igényli igazán a te-

rület forgalmának csillapítását, az áthaladó jármûvek sebességének csökkentését. Itt talál-

ható a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is, a hozzá tartozó, különbözõ funkciójú épüle-

tek közötti forgalommal együtt a belsõ gyalogos és kerékpáros forgalom jócskán megha-

ladja a hasonló méretû településeken megszokottat. 

Mivel a település Budapest agglomerációs vonzáskörzetében van, a jármûforgalom jelen-

tõs részét teszi ki az ide tartó átmenõ-forgalom, különösen a reggeli és esti csúcs idején. 

 

A forgalomcsillapítás beavatkozási hossza mintegy 1800 m-re tehetõ, a 10. számú fõút te-

lepüléshatárok közötti, belterületi szakaszán. 
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Tervezési alapadatok 
 

Geodézia 

 

A tervezés alapjául szolgáló geodéziai alaptérképet a Megbízó bocsátotta rendelkezésünk-

re, kiegészítésül saját felmérésünk eredményeit használtuk fel. 

 

Úttervezési paraméterek: 

A 10. számú út adatai  

útkategória: (belterületi) országos elsõrendû fõút 

tervezési osztály: B. III. a. C.  

tervezési sebesség:  60 km/ó 

forgalmi sávok száma  1 x 2  

forgalmi sávszélesség-minimum 3,25 m 

biztonsági sáv szegély mellett: 0,50 m 

 

Forgalmi adatok 

A tervezési terület a 10. számú fõút piliscsabai átkelési szakasza. E szakasz a 2004. évi 

forgalomszámlálás szerint két számlálóállomás alá tartozott. 

A 3147-6147. jelû állomás adatai mért adatok. Eszerint a Budapest felé esõ településhatár-

tól a 1104. jelû zsámbéki összekötõút csatlakozásáig tartó szakaszon az átlagos napi forga-

lom 12 442 jármû/nap. Ez már önmagában is meglehetõsen nagy szám, de tekintetbe véve, 

hogy a tehergépjármûvek száma ebbõl 1 292, az autóbuszoké pedig 298 naponta, kijelent-

hetõ, hogy a szakasz terheltsége nagyon nagy. 

A másik, a 4013. jelû számlálóállomás alá tartozó szakasz adatai az elõzõ számlálásból 

származó, úgynevezett „felszorzott” adatok. Eszerint a 1104. jelû úttól Leányvár felé esõ 

szakaszon az átlagos napi forgalom 10 161 jármû/nap, és ebbõl 1 536 a tehergépjármû és 

323 az autóbusz. Ez az arány még az elõzõ szakaszénál is nagyobb terheltséget mutat. 

 

 

 

 

 

jármûkategória 3147-6147. jelû állomás 4013. jelû állomás 

Átlagos Napi Forgalom össze-

sen (Egységjármû/nap) 

 

14 820 

 

12 931 

személygépjármûvek (jár-

mû/nap) 

 

9 182 

 

6920 

tehergépjármûvek és autó-

buszok (jármû/nap) 

 

3 110 

 

3 158 

kerékpárok és motor-

kerékpárok (jármû/nap) 

 

128 

 

77 

lassú jármûvek (jármû/nap) 7 6 

A táblázat a 2004. évi forgalomszámlálási adatokat mutatja. 

 

A forgalom növekedésének becslését az Út 2-1.118:2005 Útügyi mûszaki elõírás szerint 

elvégezve arra a következtetésre jutunk, hogy a jelenlegi rendkívül nagy tehergépjármû-

forgalom a jövõben még tovább fog növekedni.. 

 
A fenti adatokból jól láthatjuk, hogy az út forgalma már önmagában is jelentõs jelentõs, de 

ebbõl a teherjármûvek részaránya számottevõ, és mivel szinte akadálymentes pályán köz-

lekedhetnek, nem lassítja, zavarja õket mozgásukban semmi, ami abszolút, ill. relatív 

gyorshajtásra ösztönöz. Ezt a helyi lakók nap mint nap érzékelik is. 

 

E balesetveszélyt még tovább fokozza az út vonalvezetése és a keresztmetszeti kialakítása 

is. A külterületi nyílt pálya irányából ugyanis a jármûvezetõ egy teljesen nyitott, jól belát-

ható, akadálymentes utat lát maga elõtt. Ez nem készteti õt a lassításra. Az út a belterüle-

ten is hasonlóan sebességre csábító paraméterekkel épült meg, így nem tudatosítja, hogy 

ezen a szakaszon a városi gyalogos, kerékpáros, ügyintézõ közlekedés élvez elõnyt. 
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Javasolt forgalomcsillapító beavatkozások 
 

A települést átszelõ útra alkalmazható forgalomcsillapítási beavatkozások az alábbi szem-

pontok alapján választhatók ki. 

o Mindenekelõtt a jelentõs átmenõ teherforgalom részére más, új úthálózati alterna-

tívát kell biztosítani.  

o Azt kell elérni, hogy a jármûvezetõk a településhatárnál lelassítsanak, tartsák tisz-

teletben az itt lakók biztonsági és nyugodt lakókörnyezethez fûzõdõ igényeiket. 

o Gondolni kell arra, hogy a település belsõ közlekedésében kiemelt elõnyt kell él-

vezzen a gyalogos és a kerékpáros közlekedés.  

o Figyelembe kell venni a településközpont parkolási igényeit.  

A fenti feltételeknek megfelelõen az alábbi forgalomcsillapító eszközök alkalmazhatók a 

10. fõút piliscsabai átkelési szakaszán.  

 

o bejárati kapuzat  

§ sávelhúzással,  

§ középszigettel,  

§ szûkítõ hatású növényzettel 

§ vizuális sávszûkítéssel 

§ kerékpárut, ill. kerékpársáv, mely révén a leszûkített forgalmi sá-

vokon nem kerül veszélybe a kerékpáros, hiszen külön pályán ha-

lad.  

 

o parkoló sávok 

§ A parkolósáv építése elvileg sávszélesítés, de az alkalmazott esz-

közök kellõ megválasztásával jobban elérhetjük vele a vizuális 

sávszûkítõ hatást, ahhoz képest ami jelenleg elénk tárul. A jelen-

legi útpadkás látvány szélesebb, akadálymentes közlekedési ûr-

szelvény látszatát kelti. A kiépített parkolósáv a valóságban csak 

1,6 m széles burkolt padkaként tervezendõ, Szûkítõ hatás a par-

koló sávban várakozó jármûvek révén érhetõ el. Parkolósáv nél-

kül, rendezetlenül és bátortalanul állnak meg az autók, az új par-

kolósáv a rendet sugallja.  

 

o Az óvatosságra emlékeztetõ ismételt sávelhúzások, középszigetekkel 

 

o Településközpont teljes átalakításával 

§ sávelhúzó és sávszûkítõ hosszú középszigettel,  

§ kijelölt gyalogos átkelõhely kiemelésével  

• eltérõ színû,  

• eltérõ anyagú burkolat,  

• burkolat mintázattal 

• pódiumszerû kiemelés * ( a közútkezelõ nem támogatja)  

 

§ az útkeresztezõdés felületének kihangsúlyozásával 

• eltérõ színû,  

• eltérõ anyagú burkolattal,  

• burkolat mintázattal 

• pódiumszerû kiemeléssel * ( a közútkezelõ nem támogatja) 

 

§ útcsatlakozások tölcsértorkolatának kontúrozásával 

• a csatlakozó burkolat saroklekerekítései közötti felület eltérõ 

színû 

• eltérõ anyagú burkolattal  

• burkolat mintázattal 

 

A fenti forgalomcsillapító elemek, helyszínre alkalmazott elrendezését a mellékelt hely-

színrajzok mutatják.  
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Általános elvek:  

 

Nagyon fontos a beavatkozás során az igényes, tartós anyagok alkalmazása, gondos beépí-

tése és rendszeres karbantartása. A szép külsõnek legjobban a gondosan megválasztott és 

rendszeresen ápolt növényzet ad hangsúlyt.  

 

Rendszerint kerülni kell a kerékpárút rávezetését a gyalogjárdára. Bár hazánkban még a 

költségkímélés miatt gyakran ezt a megoldást választják, de hosszú távon meg kell oldani 

a kerékpárút külön vezetését.  

 

A kerékpárút többnyire az útburkolat mentén, vagy a közelében húzódik. Ennél jobb len-

ne, ha az úttól egy-két méterre kerülne, de az út menti vezetés mellett az alábbi érvek 

szólnak.  

o Az út magassági vonalvezetése sokkal alkalmasabb a kerékpáros közlekedésre, 

mint a házak elõtti zöldsávé. 

o A kerékpárút új, esztétikus burkolata jelentõsen hozzájárul a közút látványának ja-

vításához, a rend-érzet erõsítéséhez, valamint a két burkolat közé tervezett gömb-

süvegsor optikai szûkítõ hatásához.  

o A közúti lámpasor a kerékpárútra is világít.  

 

A javasolt beavatkozások radikálisabb, bátrabb fellépést és végrehajtást igényelnek. Ma 

Magyarországon a közlekedési morál miatt az emberek még nem készek könnyen befo-

gadni a forgalomtechnikai finomságokat. Rendszeren kidöntik az út közepén lévõ sziget-

ben álló jelzõtáblákat. Ennek oka, hogy évtizedekig minden tervezési paraméter a dinami-

kus, folyamatos haladás biztosításának volt alárendelve. 

Az utóbbi idõben több helyen kipróbált forgalomtechnikai beavatkozások zömére rendsze-

rint panaszok érkeznek. Túl rövid, túl szûk, túl sokat kell kormányozni, stb. Ezek hatására 

alacsonyabbra építik a kiemelt szegélyeket, szerényebb sávelhúzással és nagyobb burko-

latszélességgel építik meg a burkolatot, stb. Meggyõzõdésünk, hogy inkább a szigorúság 

felé kellene elmozdulni, mert a több évtizedes neveletlenséget csak így tudjuk kinevelni a 

jármûvezetõkbõl.  

Ha azonban a javasolt, - a szabványokban is szereplõ - beavatkozások nem felelnek meg a 

hatóságoknak, vagy a közútkezelõnek, akkor az alábbi helyettesítõ megoldások alkalmaz-

hatók:  

o A folyópálya burkolatába tervezett térkõ helyett eltérõ színû aszfalt bevonat, vagy 

eltérõ színû tartós, érdes útburkolati jel alkalmazható. 

o A folyópályába tervezett pódiumszerû burkolat emelés helyett kiemelés nélküli, 

de a kiemelésre emlékeztetõ  mintázatú térkõ, vagy aszfalt bevonat, vagy tartós, 

érdes útburkolati jel. 

o A kikerülési irányt jelzõ bábú helyett a jelzõtábla is alkalmazható. 

 

Az utak mentén gyakori irányelv, hogy olyan környezetet kell kialakítani, hogy annak 

gondozásával, karbantartásával ne, vagy csak ritkán kelljen foglalkozni. (Ezért annyira 

szembeötlõ az osztrák határ átlépése utáni környezetváltozás.) Az általunk javasolt be-

avatkozások igényesek, a növényeket rendszeresen gondozni, a burkolatokat takarítani 

kell. A gondozott ápolt közterületek a rendet sugallják. 

 

A javasolt beavatkozások részletes leírása 
 

1. számú beavatkozás: Gyalog-és kerékpárút a PPK Egyetem bejáratától a település-

központ felé 

Tekintettel az egyetemre járók forgalmára, javasolható a 10. számú fõút északi oldalán 

egy, az egyetem bejáratától induló, az út burkolatától elválasztott gyalogút és kerék-

párút építése. Ez biztonságossá teszi a kerékpáros és az esetleg rajta haladó gyalogosok 

közlekedését. 

(Lásd a helyszínrajzon) 

 

2. számú beavatkozás: Bejárati kapuzat 

A Kenderesi utca csatlakozása elõtt a településközpont felé tartó sáv elhúzásával és kije-

lölt gyalogátkelõhely telepítésével hívjuk fel a jármûvezetõk figyelmét arra, hogy mos-

tantól belterületen haladnak, és ügyelniük kell a gyalogosokra. A sávelhúzás eleve sebes-

ségcsökkentésre késztet, de optikai hatása miatt is kedvezõ. A középszigeten telepített nö-

vényzet intenzív (tehát nem fû, hanem cserje) legyen de alacsony, ne akadályozza a jár-



 
Piliscsaba forgalomcsillapítása  Tanulmány Munkaszám: 408 

-6- 

mûvezetõk jó látási viszonyait. A középsziget mellett a forgalmi sávok szélessége szándé-

kosan a szabvány szerinti minimum. Szükség lenne itt még a lajtõs útszakasz téli csúszás-

mentesítésére. (Lásd a helyszínrajzon) 

3. számú beavatkozás: Többszörös sávelhúzás a Rét utca csatlakozásánál 

A Rét utca torkolatánál autóbuszmegálló-pár van, amelynek átépítésével, a kettõs, ellen-

íves sávelhúzással egyfelõl mindkét oldalon biztosítjuk az autóbusz akadálytalan kikerü-

lésére az autóbuszöblöt, másfelõl sebességcsökkentésre is késztetünk Ez különösen fon-

tos itt, ahol a lakófunkciók halmozottan jelentkeznek: itt van a buszmegálló, a CBA áru-

ház miatt nagyobb a gyalogosforgalom, és gyalogos-átkelõhely kijelölése is indokolt. 

A kiemelten figyelmes vezetést igénylõ hely jelzésére színes térkõburkolat építése és a 

gyalogos-átkelõhely pódiumra emelése javasolt. A forgalmi sávok szélessége itt 3 méter. 

A gyalogátkelõhely túloldalán megismételt sávelhúzás a ellenkezõ irányból érkezõ jár-

mûvek lassítását eredményezi a fokozottan balesetveszélyes hely elõtt. (Lásd a helyszín-

rajzon) 

 

4. számú beavatkozás: Sávelhúzás és pódium a Temetõ utcai csatlakozásnál 

A Temetõ utca-Új utca csomópontjánál ismét sávelhúzással biztosítható az útcsatlakozás  

és a településközpont felé tartók sebességcsökkentése. A középszigeten telepített növény-

zet alacsony növésû legyen, hogy a jó láthatóságot ne akadályozza. A forgalmi sávok szé-

lessége itt csak 3,0 méter legyen.   

A keresztezés teljes területén pódium építése és színes térkõburkolat alkalmazása java-

solt, a kiemelt figyelmet kívánó hely jelzésére. E pódium azonban csak néhány centiméter-

rel emelkedjék ki a burkolatból, ne jelentsen bukkanót, hogy a szabályos sebesség tartásá-

val ne jelentsen kényelmetlen zökkenést. Szükség van rá, mivel ez a felület vezeti be, ké-

szíti elõ a következõ szakaszra alkalmazott eszközöket.  

Sajnos a szelvényezés szerinti bal oldalon csak jelzés értékû sávelhúzás fér el a terep 

adottságok és a helyszûke miatt.  (Lásd a helyszínrajzon) 

 

5. számú beavatkozás: Optikai sávszûkítés a Temetõ utca és a nagyobbik CBA áru-

ház között 

Az út déli oldalán lévõ járda ezen a szakaszon sokkal mélyebben fekszik az útburkolatnál. 

A támfal tetején elhelyezett szalagkorlát hivatott védeni a gyalogosokat. Ez azonban – mi-

vel általában külterületen alkalmazott megoldás –igénytelen, csúnya, és nem ösztönöz a 

sebességcsökkentésre. 

Helyette az útnak ezen az egyenes szakaszán végig a meglévõ - ma 8,0 méter széles - bur-

kolat közepén színes (lehetõleg piros, hogy ne lehessen összetéveszteni a veszélyes helyek 

jelzésére használt sárga jelentésével) térkõbõl készült, domborúan enyhén kiemelkedõ, de 

a burkolathoz szintben csatlakozó járható középsziget alkalmazása javasolható. Ez opti-

kai hatása miatt sebességcsökkentésre késztet, azonban szükség esetén rá lehet hajtani. A 

déli oldalon a járdát elválasztó támfal építése javasolt esztétikus kivitelben, téglából és a 

tetején flórakosárral. Ez nemcsak a gyalogosokat védi, de a településközponti jelleget is 

sugallja a jármûvezetõnek. 

 

 

6. számú beavatkozás: Új kijelölt gyalogos átkelõhely a CBA áruháznál 

Tekintve, hogy ezen az útszakaszon több üzlet van az út mindkét oldalán, javasolható egy 

új, pódiumon elhelyezett gyalogos átkelõhely kialakítása. Ez növeli a gyalogosok biz-

tonságát, egyúttal pedig sebességcsökkentésre készteti a jármûvezetõket. (Lásd a helyszín-

rajzon) 

 

7. számú beavatkozás: Parkolósáv kialakítása az üzletek elõtt 

A CBA áruház és a templom elõtt kissugarú ív között jelentõs a parkolási igény a két olda-

li üzletek miatt. Ma a jármûvek rendezetlenül, gyakran a haladó forgalmat akadályozva 

parkolnak az út két oldalán. A forgalmi sávok szûkítésével és a déli oldalon színes térkõ-

vel burkolt parkolósáv kialakításával egyrészt a település lakóinak életet tennénk ké-

nyelmesebbé, másrészt az átmenõ forgalmat lassíthatnánk.  (Lásd a helyszínrajzon) 

 

Másik kézenfekvõ megoldás a parkolás tiltása. A tapasztalatok azt sugallják, hiába minden 

tiltás, a helyi üzletek árufeltöltése, és a csak egy percre beugrók szabálytalankodása ellen 

nincs védelem. Ha mégis, akkor e parkolósávnyi szélességet kerékpárút létesítésére, vagy 

a járda szélesítésére javasoljuk felhasználni, de semmiképpen sem növelje az útburkolat 

szélességét.  
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8. számú beavatkozás: Ívtartásra késztetõ középsziget építése 

A templom elõtt meglehetõsen veszélyes ívben kanyarodik az út. Arra csábít, hogy na-

gyobb sebesség esetén a jármûvezetõ „levágja a kanyart”. 

Ennek megelõzésére – és ezáltal a helyes sebességválasztás ösztönzésére – javasoljuk egy 

keskeny, „K” szegélyekkel épített ívtartásra késztetõ középsziget beépítését a két for-

galmi sáv közé. (Lásd a helyszínrajzon) 

 

9. számú beavatkozás: Gyalogos átkelõhely pódiumra helyezése 

Az Udvarház üzletközpontnál ma is van zebra, de a jármûvek lassítása és a gyalogosok 

védelme érdekében célszerû pódiumra helyezni.  (Lásd a helyszínrajzot) 

 

Amennyiben felmerül a kijelölt gyalogos átkelõhely jelzõlámpásításának gondolata, úgy 

az ellentétben áll az egész beavatkozás pszichológiai megközelítésével. A jelzõlámpa 

ugyan rendbe teszi a keresztezés forgalmi rendjét, de elfeledni engedi azt az alapvetõ sza-

bályt, hogy a gyalogosnak mindenkor elsõbbsége van a zebrán. A tanulmányban bemuta-

tott forgalomcsillapítási beavatkozások mindegyike a szabályok figyelembe tartására, sõt a 

gondos, körültekintõ, egymást figyelõ, udvarias jármûvezetésre ösztönöz. Ha azonban jel-

zõlámpát helyezünk ki, akkor az autósoknak adunk idõközönként olyan jelzést, hogy a 

gyalogosra figyelniük nem kell, sõt egy kis gyorsítással még a tilos jelzés elõtt is átvág-

hatnak elõttük. Mindemellett a gyalogos van korlátozva a szabad áthaladásban. A jelzõ-

lámpa tehát a gyalogosok áthaladását egyszerre biztonságosabbá teszi, de korlátozza is. 

Sok esetben a jármûveknek jelent könnyebbséget a gyalogos jelzõlámpa, mert nem akár-

mikor léphetnek a jármû elé.  A gyalogos jelzõlámpát tehát egy szokássá vált szabályta-

lankodás ellensúlyozására szokták felállítani, holott inkább eleve a szabálytalanko-

dást kellene megelõzni.  

Mivel a forgalomcsillapítás során e szakaszra már várhatóan fegyelmezetten, lelassítva ér-

keznek a jármûvek, ezért nem a mai nehéz átkelési körülményeket kell figyelembe venni.     

 

10. számú beavatkozás: Kettõs sávelhúzás autóbuszöböllel az iskola elõtt 

A 10. út 26. kilométerénél elhelyezkedõ iskola elõtti autóbuszmegálló-pár egyik tagja öböl 

nélküli. Kettõs sávelhúzással mindkét megálló öbölbe helyezhetõ és a forgalom sebessé-

ge is csökkenthetõ. A középsõ zöldszigetben csak alacsony növésû növények ültethetõk. A 

buszmegálló és az iskola miatti sûrûbb gyalogosforgalom védelme így biztosítható. (Lásd 

a helyszínrajzot) 

 

11. számú beavatkozás: Középszigetek a Káposztás utcánál 

A Káposztás utca útcsatlakozásánál kifejezetten a fõirányban közlekedõ jármûvek sebes-

ségének csökkentése végett a két forgalmi sávot elválasztó, kiemelt szegélyes középszige-

tek elhelyezése javasolt. A sziget növényzete alacsony növésû legyen. A két forgalmi sáv 

szélessége a minimális 3,0 méter.  (Lásd a helyszínrajzon) 

 

Amennyiben ezen az útcsatlakozáson hosszabb jármûvek is fordulnak, úgy ezen a terelõ-

szigetek elhagyhatók.   

 

12. számú beavatkozás: Labirint sávelhúzás az egyenes szakasz közepén 

Az ezután következõ egyenes szakasz rendkívüli módon csábít a gyorshajtásra. Ennek 

megelõzése érdekében javasolható a kettõs, elleníves sávelhúzás. A forgalmi sávok kö-

zött sávszûkítés céljából középsziget helyezhetõ el és a hatás fokozása érdekében oldalsó 

szigetbenyúlás építendõ. A növényzet telepítésekor ügyelni kell alacsonynövésû fajták 

választására. A forgalmi sávok javasolt szélessége ezen a szakaszon 3,0 méter. (Lásd a 

helyszínrajzon) 

 

13. számú beavatkozás: Bejárati kapuzat 

A település Leányvár felé esõ végénél az onnan érkezõ jármûvek lelassítása a cél. Erre jó 

eszköz a területre készített szabályozási tervben szereplõ körforgalom megépítése.  Java-

soljuk a körforgalom elõtt az út két oldalán egyre szûkülõ tölcsér alakban intenzív nö-

vényzet telepítését, ami a látvány szûkítésével kihangsúlyozza, hogy a Leányvár felõl jö-

vök innentõl kezdve más jellegû szakaszra érkeztek.  
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Összefoglalás:  
 

Piliscsaba belterületén a lakók biztonságos és kellemes közlekedés és szép környezet iránti igényét korlátozza a településen át-

haladó országos elsõrendû fõút forgalma. A probléma megoldására kettõs beavatkozásra van szükség.  

 

Egyrészt az átkelési szakasz forgalmának csillapítása, másrészt - lehetõleg vele egyidõben - új útvonal-választási lehetõség,  

azaz új tehermentesítõ úthálózati elem megépítése.  

 

A forgalomcsillapítás nemrég megismert és hazánkban is alkalmazott eszközei segítségével azt is elérhetjük, hogy maga a közút 

átkelési szakaszának területe is részt vegyen a településközpont esztétikus kialakításában, sõt még további hasznot, a forgalom 

biztonságának növelését is elõsegítse. 

 

Az út környezete jelenleg csak egy dolgot, az úton haladó jármûvek kiszolgálásának való megfelelést sugallja. Ha ezt a szolgál-

tatást komplexé tesszük és a gyalogos, a kerékpáros közlekedési szolgáltatásait is igényesen biztosítjuk, akkor elõbbre lépünk. 

Növeljük a biztonságot és sugalljuk a rendet. Ha mindezt igényes, értékes és tartós anyagokkal, tesszük akkor szép, esztétikus 

és biztonságos környezetet építhetünk. Mindezt már csak rendszeresen gondozni és óvni kell, és akkor az eredmény tartós ma-

rad, sõt tovább gyarapodik. 

 

Piliscsaba – különös tekintettel a nemrégiben itt megépült gyönyörû egyetemre és a környezõ tájképre - ideális helyszín arra, 

hogy a rajta áthaladó jármûforgalom lecsillapításával, sávelhúzásokkal, kerékpárutakkal, kijelölt gyalogos átkelõhelyekkel, par-

koló sávokkal rendezetté, esztétikussá, s egyben biztonságosabbá tegyük. Ez hosszú, kitartó, következetes és fokozatos munká-

val elérhetõ.  

 

A mellékelt tervlapokon szereplõ javaslatok egy lehetséges és szakmailag megalapozott beavatkozás-csokrot mutatnak be, me-

lyek egyszerre, vagy akár részletekben is megvalósíthatók. 

Jelen munkánkat ezekkel a záró gondolatokkal ajánljuk a döntéshozók, a civil szervezetek és az egész faluközösség figyelmébe, 

és javasoljuk a teljes munka pályázati felhasználását a megvalósításhoz szükséges anyagi források elõteremtése érdekében. 

 

Székesfehérvár, 2005. augusztus 31.  

 

Polányi Péter  

tervezõ
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Rajzok, fényképek 
Rajz és fényképlista: 

 

Fényképek: 

Áttekintõ térkép a fényképek helyeirõl 

1. sz. fénykép 

2. sz. fénykép 

3. sz. fénykép, 4. keresztmetszet 

4. sz. fénykép 

5. sz. fénykép 

6. sz. fénykép, 6. keresztmetszet                                                           

7. sz. fénykép: a CBA üzlet elõtt 

8. sz. fénykép: a CBA üzlet elõtt 

9. sz. fénykép, 8. keresztmetszet 

10. sz. fénykép: 9 keresztmetszet 

11. sz. fénykép: 9. keresztmetszet 

12. sz. fénykép: a CBA üzlet elõtt, 10. keresztmetszet 

13. sz. fénykép: a CBA üzlet elõtt, 10. keresztmetszet 

14. sz. fénykép: a CBA üzlet elõtt, 10. keresztmetszet  

15. sz. fénykép 

16. sz. fénykép 

17. sz. fénykép: 13. keresztmetszet    

18. sz. fénykép: a Római Katolikus Plébánia elõtt, 14. keresztmetszet   

19. sz. fénykép: Udvarház üzletközpont elõtt 

20. sz. fénykép: 15. keresztmetszet 

21. sz. fénykép 

 

Meglévõ keresztszelvények 

3. keresztmetszet 

4. keresztmetszet (3. fénykép) 

6. keresztmetszet (6. fénykép) 

8. keresztmetszet (9. fénykép) 

9. keresztmetszet (10-11. fénykép) 

10. keresztmetszet (12-13-14. fénykép) 

13. keresztmetszet (17. fénykép) 

14. keresztmetszet (18. fénykép) 

15. keresztmetszet 20. fénykép) 

 

Helyszínrajzok: 

0.sz.  átnézeti helyszínrajz 

1.sz.  helyszínrajz (1.helyszín) 

2.sz.  helyszínrajz (2.helyszín) 

3.sz.  helyszínrajz (3.helyszín) 

4.sz.  helyszínrajz (4-5-6-7. helyszín) 

5.sz.  helyszínrajz (8-9-10. helyszín) 

6.sz.  helyszínrajz (11-12. helyszín) 

7.sz.  helyszínrajz (13.helyszín) 

 

Tervezett keresztszelvények 

1-1 1-es számú beavatkozás: kerékpárút a központ felé 

2-2    2-es számú beavatkozás: bejárati kapuzat, kijelölt gyalogos átkelõvel 

3-3    3-as, 10-es, 12-es számú beavatkozás: sávelhúzás 

4-4 4-es, 8-as, 11-es számú beavatkozás: sávelhúzás 

5-5 5-ös, 7-es számú beavatkozás: optikai sávszûkítés, középen járható térkõsáv, szélén 

támfal 

6-6 6-os, 9-es számú beavatkozás: új, kijelölt gyalogátkelõ, burkolt pódiummal 

7-7    13-as számú beavatkozás: körforgalom építése 
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  1. fénykép                 4. fénykép 

 

  
2. fénykép                5. fénykép 

 

  
   3. fénykép, 4. keresztmetszet                    6. fénykép,6. keresztmetszet                                                            

     

 

 

 

   
        7. fénykép: a CBA üzlet elõtt  10. fénykép, 9. keresztmetszet 

 

   
  8. fénykép: a CBA üzlet elõtt   11. fénykép, 9. keresztmetszet 

  

   
9. fénykép, 8. keresztmetszet  12. fénykép: a CBA üzlet elõtt, 10. keresztmetszet 
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 13. fénykép:a CBA üzlet elõtt,10. keresztmetszet 16. fénykép 

 

   
     14. fénykép: a CBA üzlet elõtt,10. keresztmetszet   17. fénykép ,13. keresztmetszet  

 

   
15. fénykép   18. fénykép: a Római Katolikus Plébánia elõtt

             14. keresztmetszet  
 

 

 

 

  

 

 

   
 19. fénykép: Udvarház üzletközpont elõtt 
 

  
20. fénykép, 15. keresztmetszet  
 

  
21. fénykép 

 

  


































