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Előzmények 
 

Jelen tanulmány a Levegő Munkacsoport megbízásából készült. A tanulmány 

elkészítése során a Levegő Munkacsoport és a Közlekedés Kft. rendszeresen 

konzultált az őrmezői lakosok képviselőivel (különösen az Őrmezői Közakarat 

Egyesülettel), valamint a Törekvés Sportpálya illetékeseivel. A tanulmánnyal 

szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a 4-es metróval 

összefüggésben létrejövő közlekedési létesítmények elkészülte után Őrmezőn 

legalább a jelenlegi környezet állapot maradjon meg (ha lehet, akkor inkább javuljon), 

továbbá, hogy fennmaradjon a sportpálya. 

Ennek érdekében elsősorban a következő intézkedések megvalósításának 

lehetőségének vizsgálatát kérték: 

1. Az őrmezői lakótelep forgalomcsillapítása. 

2. A buszvégállomás olyan elhelyezése, amely sem a területfoglalással, sem a 

környezetszennyezésével nem teszi lehetetlenné, illetve nem kívánatossá a 

sportpálya működését. 

3. A Péterhegyi út lakótelep melletti kiépítésének elhagyása, mivel a megépítés 

esetén egy újabb szennyezőforrás jelenne meg a lakótelep közvetlen 

közelében. 

Igény volt még az M1/M7-es autópálya lakótelep melletti szakaszán a dugók 

megszüntetése. Erre szintén felmerültek elképzelések, azonban ezek kidolgozása 

meghaladja a jelen tanulmány kereteit. 

 
 

 

1. A lakótelep jelenlegi forgalmi – forgalomtechnikai helyzete 

 

Az Őrmezői lakótelep Neszmélyi úttól északra eső területének közúthálózata 4 

ponton kapcsolódik a területet határoló fő- és gyűjtőút hálózathoz (1.sz. rajz): 

 A Menyecske utca – Neszmélyi út – Balatoni út csomópont jelzőlámpás 

szabályozású, 3 fázisú irányítással. A csomópontban a főút csatlakozásainál 

megfelelő járműosztályozók épültek, viszont Őrmező felől a Neszmélyi út és 

Menyecske utca közös kapcsolata csak egy sávos, ezért a balra nagyíves 

kanyarodáshoz felálló járművek akadályozzák a sokkal nagyobb Balatoni út 
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északi irányába haladó forgalmat. A csomópontban további problémát jelent a 

csak jelzőtáblával szabályozott Neszmélyi út – Menyecske utca alcsomópont 

kis távolsága (25 m). 

 A Menyecske utca déli, Neszmélyi úti csomópontja jelzőtáblával szabályozott, 

a Neszmélyi út elsőbbségét biztosítja. A csomópont egyik irányában 

sincsenek kanyarodó sávok kiépítve.  

 A Neszmélyi úthoz a Menyecske utcai csomóponttól 70 m-re csatlakozik a 

Vőfély utca, a lakó – pihenő övezeten belüli parkoló forgalmát bonyolítja le.  

 A Balatoni út – Boldizsár utca csomópontban a Balatoni út észak felé 

egyirányú pályájához kisíves kapcsolatokkal csatlakozik a kétirányú forgalmú 

Boldizsár utca.  

A főúttól 50 méterre húzódó kétirányú szervizútnak a Boldizsár utcával 

egyenrangú útkeresztezése van. 

 

A lakótelep belső úthálózatának fő jellemzői 

 A terület tengelyében, illetve keleti határán húzódó Menyecske utca 

jelzőtáblával védett gyűjtőút, mivel a lakótelep tömegközlekedését lebonyolító 

autóbuszjáratok útvonala. A Menyecske utca sem forgalomtechnikai 

szabályozása, sem burkolatának állapotának szempontjából nem felel meg az 

igényeknek.  

A Balatoni út és Cirmos utca közötti szakaszon az alárendelt utak 

csatlakozásainak sűrűsége (átlagosan 50-60 m távolságban), és a merőleges 

beállású parkolók zavart forgalmi helyzeteket alakítanak ki. A rossz állagú, 

rendezetlen burkolat is hozzájárul az alacsony színvonalú forgalmi 

körülményekhez.  

A Menyecske utca két szakaszának 90º-os törésénél kiépült kis sugarú ívben 

az autóbusz-közlekedés nehézségeit fokozzák a szabálytalanul parkoló 

járművek és kedvezőtlen helyen lévő útcsatlakozások.  

A Menyecske utcát keresztező gyalogos forgalom számára kijelölt 

átkelőhelyek forgalombiztonsági szempontból javítandók.  

 A lakótelep északi részén a Boldizsár utca és Menyecske utca közötti utcákat 

(Cirmos utca, Kérő utca, Vőfély utca) egyirányúsították a parkolási helyzet 

javítása érdekében, viszont így a lakótelepen átmenő dél–északi irányban, a 
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Menyecske utca – Cirmos utca – Boldizsár utca – Balatoni út vonalán 

kedvezőbb eljutási lehetőség alakult ki mint a Neszmélyi út – Menyecske utca  

- Balatoni út csomóponton áthaladva.  

 A lakótelep Menyecske utca és Neszmélyi út közötti szakasza lakó-pihenő 

övezet, az északi részen nincs forgalomcsillapítási szabályozás.  

 

 

Jelenlegi közúti forgalmi viszonyok 

 

A lakótelep csomóponti kapcsolatának és átmenő forgalmának értékeléséhez 

2009.04.07.-én a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban felmérést végeztünk (1-6. 

ábra), valamint az átmenő forgalom meghatározásához 2009.04.22.-én reggel 

megismételtük a méréseket a Neszmélyi út – Menyecske utca – Boldizsár utca 

útvonalon (7-8. ábra). 

 

A csomóponti forgalmi mérések főbb eredményei: 

 A reggeli és délutáni csúcsidőszakban a külső csomópontok forgalmának 

nagyságában és irány szerinti megoszlásában nincs számottevő különbség 

(10% alatti). 

 A Balatoni út – Neszmélyi út – Menyecske utcai csomópontban a belépő 

forgalom kb. 450 jármű/óra, amelynek csak kb. 1/3-a irányul a Menyecske 

utca felé, ez teljes mértékben célforgalom.  

A csomópontban a Balatoni útra kilépő forgalom több mint 50%-a dél felé 

halad tovább, mivel az észak felé haladók a csomóponti torlódások miatt a 

Boldizsár utcai irányt választják.  

 A Boldizsár utcai csomópontban a Balatoni út északi irányába haladóknak 

csak kb. 10%-a hajt ki közvetlenül a főpályára, a forgalom nagy része a 

Balatoni út szerviz útján a Romaszombati útig megy a kedvezőbb 

becsatlakozási lehetőség miatt.  

 A Neszmélyi út – Menyecske utca csomópontban a Péterhegyi út felől érkező 

forgalom 75%-a Menyecske utca felé halad tovább, viszont a dél felé irányuló 

forgalomnak 35%-a a Menyecske utca felől, 65%-a a Neszmélyi út felől éri el 

a csomópontot. 
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 A Menyecske utca – Cirmos utca csomópontban a reggeli csúcsidőszakban a 

Menyecske déli irányából érkező forgalom közel 50-50%-ban halad tovább a 

Cirmos utca, illetve a lakótelep központja felé.  

 A lakótelepen észak-déli irányú átmenő forgalom átlagosan 105 jármű/óra, ez 

délutánra 35 jármű/óra értékre csökken, de ez a Cirmos utca forgalmának kb. 

50%-át teszi ki.  

 

 

Parkolási vizsgálat 

 

A lakótelep OTÉK szerinti parkolási igénye a 2188 lakást és a lakótelepi 

intézményeket figyelembe véve mintegy 2500 férőhely.  

A lakótelepen a kiépített 870 parkolóhelyen +150 leállósávban parkoló járművökön 

kívül kb. 50-60 szabálytalanul (zöldfelületen vagy tiltott helyen) álló jármű van. A 

szabálytalanul parkolók forgalmi szempontból kritikus helyei a Menyecske utca íves 

és az orvosi rendelő előtti szakaszán, illetve a Boldizsár utca kétirányú szakaszán 

vannak. (2.sz. rajz) 

Biztonsági szempontoknak is megfelelő, őrzött parkoló csak a Boldizsár utca keleti 

végén (90 fh), illetve a Menyecske utca keleti oldalán levő intézmények közötti 

zsákutca szakaszán (70 fh) van.  

 

 

2. Közösségi közlekedés jelenlegi helyzete, utasforgalom 

 

 Jelenlegi forgalmi helyzet – mai hálózati struktúra 

Az őrmezői lakótelepet megépítése óta – három évtizede – a 41-es alapjárat 

és a 41gy jelzésű gyorsjárat kapcsolta a térség körzetközpontjához, a XI. 

Kosztolányi Dezső térhez. Az alapjárat feladata továbbá, a XI. Kelenvölgy 

forgalmának ellátása, valamint részvétel a Budaörsi út és az Ajnácskő u. helyi 

forgalmában. A 90-es évek közepén új kapcsolatként a XI. Péterhegyi út teljes 

hosszán, valamint XXII. Honfoglalás u.-ban új járat is indult. További 

fejlesztési lépés volt az új járat 250-es jelzéssel történő meghosszabbítása 
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XXII. Budafok lakóterületeire, teljesértékű új kapcsolatot adva a XI. és XXII: 

kerületek között a hegyvidéken keresztül. (9. ábra) 

 

 A 2008 augusztusában bevezetett hálózati átértékelés során a 41-es 

jelentősen meghosszabbodott a Balatoni úton – 50-es vonalat magába 

foglalva – a XXII. Camponáig. (Jelzése 150-es lett.) A 250-es járat is 

hosszabbodott a XXII. kerületben a XI. Savoya parkig. A két járat közös 

útvonalán a XI. kerületben teljesen összehangolt rendszert alkot minden 

időszakban. Így ez a járatpár az Őrmezői lakótelep alapjárata. A közös, 

egyesített követési idő reggeli csúcsidőszakban 10 perc, délelőtt 10 perc, 

délután 10 perc, este 15 perc. A szolgáltatás 4.40.-23.15. között áll 

rendelkezésre. a járatok meghirdetett időpontokban az esélyegyenlőség 

követelményeinek is eleget tesznek. A 41gy jelzése 150E-re módosult és XI. 

Buda belterületén eléri a Fehérvári úti tengelyt és a 4-es villamost. Csak 

csúcsidőben, munkanapokon közlekedik, napi 7,5 órás időtartamban. Az 

alapjáratokkal összehangolt szolgáltatással reggel 7,5, délután 10 percenként 

jár. Kedvezőtlen változás, hogy a BKV 2009. 04.01.-től az alapjáratok reggeli 

7,5 perces követési idejét ritkította 10 percesre. Az Őrmezőn élők javaslata 

szerint 2009 augusztusától a várható változások ne a 250-es és 150-es busz 

végállomását érintsék, hanem a 150E gyorsjárat járjon egész nap. 

 

 A lakótelep közlekedését közelebbről vizsgálva az alapjáratok a Menyecske u. 

– Neszmélyi út – Péterhegyi úton közlekednek. A lakótelepen két 

megállóhelyük van. A Kérő u.-nál (a lakótelep geometriai középpontjában), 

valamint a Menyecske u.-nál van. További megálló a családiházas területen a 

Péterhegyi út. 

A 150E közlekedik a Neszmélyi út (70-es út felől) – Menyecske u. útvonalon, 

csak egyirányú mozgással. Megállóhelyei: Neszmélyi út, Menyecske u., Kérő 

u. 

Az útvonalak és megállóhelyek kialakítása következtében a lakótelep 

utasforgalmának 75%-a a Kérő u.-i megállóban száll fel. 
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 Az utasforgalom nagysága, a TRANSLINK modell adatbázisából a BKV 2007. 

évi mérései szerint az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Csúcsórai utasforgalmak 

Sasadi út - Kérő utca között Reggeli Délutáni 

2005. és 2007. évi mérések 

alapján 
[Utas/óra] [Utas/óra] 

Őrmezői ltp. felé 220 650 

Kosztolányi Dezső tér felé 890 330 

 

Következtetések: A reggeli csúcsóra erős a város irányában, délután ennek 

csak kétharmada a csúcsórai forgalom. 

 

 

 Az adatok ellenőrzésére, valamint az új tendenciák megismerésére 2009. 

március 12-én, csütörtökön száraz időjárásban kontrollmérést hajtottunk 

végre. Az autóbuszok a reggeli időszakban egyenletesen, menetrend szerint 

közlekedtek. (Az alapjáratok még 7,5 percenként jártak.) 
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6.45-8.00  Őrmező – Kérő u. keresztmetszetben 

2009. március 12. csütörtök 

Időpont Járatszám Utasszám 

6.50 150 E 60 

6.57 150 80 

7.01 250 70 

7.02 150E 35 

7.09 150E 80 

7.10 150 45 

7.16 150E 80 

7.19 250 80 

7.23 150E 70 

7.25 150 50 

7.30 150E 50 

7.35 250 75 

7.38 150E 40 

7.44 150 65 

7.45 150E 30 

7.48 250 35 

7.53 150E 40 

7.57 150 45 

Összesen 150E/8db jármű/csúcsóra 445 

Összesen: 150/4 db jármű/csúcsóra 240 

Összesen: 250/4 db jármű/csúcsóra 260 

Összesen 945 (85%) 

 

Következtetések: 

 

A lakótelepről kihaladó mintegy 900-1000 fős reggeli csúcsórai forgalom a 

Budaörsi út, Sasadi úti megállójában a Belváros és a Déli pu. felé közvetlen 

átszállási lehetőségeket (139, 239) kap. Az utasforgalom 20%-a él az 
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átszállási lehetőségével, azaz a 80 % konzervatív módon a Kosztolányi D. téri 

átszállási kapcsolatokat keresi, illetve végcélja ezen a területen van. (pl.: 

oktatási, kereskedelmi intézmények) 

 

 A csúcsórai 850-950 fős utasforgalomhoz 1050 férőhely áll rendelkezésre 

85%-os kihasználtság. Egésznapi utasforgalom 9800 utas, egyirányban, 

ehhez 148 utazási lehetőség tartozik. 

 A napi utasforgalom alakulását a térségben forgalmi modellezéssel is 

ábrázoljuk. A lakótelep közvetlen közelségében levő VOLÁN és MÁV 

vonalakat a lakótelepi utasok városi utazásaikhoz nem használják, néhányan 

utaznak az agglomeráció irányába. (10. ábra) 

A közösségi közlekedés jelenlegi hálózatát a 2. ábra, a hálózati lefedettséget 

a 3. ábra mutatja. 

 Összegezve, a lakótelep teljes területéről 300 m-nél kisebb gyaloglással 

elérhető a buszhálózat valamelyik megállója. A Neszmélyi úttól nyugatra eső 

családiházas területről ennél nagyobb gyaloglás szükséges. A lakótelepről 5-6 

perces utazással érhető el a Kosztolányi D. tér. A Budaörsi úti buszsáv 

mindkét irányban előnyös segítség. 

 A 2009. évi paraméterkönyv tervezetét szokatlanul későn, 2009. április 22.-

én fogadta el a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési Bizottsága. Eszerint a 

150-es és 250-es vonalak a közeljövőben 1 megállóval meghosszabbodnak a 

fehérvári úti és a körúti villamos közvetlen elérésére. 

 

 

3. Forgalomkorlátozási lehetőségek vizsgálata és értékelése 

 

A lakótelep dél-északi irányú átmenő forgalmának csökkentésére, illetve 

megszűntetése 2 fő változat lehetséges: 

 A lakótelep teljes területére vonatkozó forgalomcsillapítás a Menyecske 

utcai autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban jelent problémát, mivel megszűnik 

az útvonal elsőbbsége a forgalomcsillapított övezetek forgalomszabályozási 

elvei szerint. Ebben az esetben az útcsatlakozásoknál az autóbuszoknak a 

jobbkéz-szabály szerint kell elsőbbséget adniuk.  
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A lakótelep déli részén levő lakó-pihenő övezet megszüntetésével a teljes 

területre Tempo 30 övezet kijelölése lehetséges.  

 A lakótelep átmenő forgalmának megszűntetésére javasolható az északi rész 

forgalomcsillapítása, egyirányúsítással és Tempo 30 övezet kijelölésével. 

Ebben az esetben a lakótelep tömegközlekedési helyzete nem változik, a 

beavatkozások ütemezetten is kialakíthatók.  

 

Javaslatunk szerint a Cirmos utca – Boldizsár utca irányban átmenő forgalom 

megszűntethető a Boldizsár utca Vőfély utca – Kérő utca szakaszának 

egyirányúsításával. Ebben az esetben az útszakaszon csak a Balatoni útról déli 

irányból a területre érkező célforgalom marad meg. A lakótelep szempontjából 

hátrányt jelent, hogy a kiinduló, honos forgalom is más útvonalon éri el a Balatoni 

utat. (4.sz. rajz) 

A lakótelepről észak felé kiinduló forgalom számára (mintegy 150-160 

jármű/csúcsóra) a Balatoni út – Neszmélyi út – Menyecske utca csomópontban kell a 

forgalmi körülményeket javítani. A csomópontba a lakótelep felől becsatlakozó 

egysávos felállási szakasz kétsávos járműosztályozóvá bővítendő.  

 

A közeljövőben megvalósítható, a forgalomcsillapítást és forgalombiztonságot 

szolgáló útépítési beavatkozások (3.sz. rajz): 

 Cirmos utca – Menyecske utcai csomópontjának geometriája a teherjárművek 

kanyarodási paraméterei miatt nem módosítható, a sebességcsökkentő 

küszöb elhelyezése javasolható.  

 A Boldizsár úton a Kérő utcai útcsatlakozásnál a javasolt egyirányúsítást 

kiegészítő szegélykorrekció megépítése célszerű.  

 A Cirmos utcában a kijelölendő Tempo 30 övezeten belüli 

sebességcsökkentésre a Menyecske utcai torkolatban tervezett küszöbön 

kívül a Spar áruház északi végén helyszínrajzi tengelyelhúzást, illetve a 

Kelenföldi pu alatti aluljáróhoz vezető gyalogút keresztezésében a Boldizsár 

úton forgalomcsökkentő küszöbkiépítését javasoljuk. 

 A Menyecske utcát keresztező gyalogos átkelőhelyeknél 3,0 m széles útpálya 

kialakításával, 1,5 m széles, az akadálymentességet biztosító középszigetek 

beépítését javasoljuk.  
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A Neszmélyi út – Menyecske utca csomópontban jelentős a gyalogos keresztezési 

igény, a csúcsidőszakokban ez baleseti veszélyt jelent. Az autóbusz megállóhoz és a 

közeli oktatási intézményekhez a lakótelep Neszmélyi úttól délre eső részéről a 

csomópontban érkezik a gyalogos forgalom nagy része. Hasonlóan nagy a 

Menyecske utcát keresztező gyalogosok száma. A csomópont jelzőlámpás 

szabályozása költséges (üzemeltetési szempontból is) és várhatóan kis 

hatékonyságú megoldás lenne, mivel a kis útpálya szélesség miatt a tilosban 

áthaladást sokan megpróbálnák. Javaslatunk szerint forgalombiztonsági 

szempontból hatékonyabb a gyalogos átkelőhelyeknél a két forgalmi irány közé 

sziget építése. Ez a közúti forgalmat is lassítja.  

 

A Neszmélyi úton a megengedett (50 km/h) sebességet maghaladó járművek száma 

miatt, részben a gyalogos keresztezéseknél forgalomlassító szűkítések (középsziget 

építésével), részben állandó traffipax kihelyezése indokolt.  

 

A Menyecske utca átmenő forgalmának csökkentése érdekében lehetséges 

intézkedések közül megvizsgáltuk az utca közforgalom számára történő 

egyirányúsírásának lehetőségét, a kétirányú autóbuszforgalom megtartásával. 

Az utca teljes hosszban történő egyirányúsítása a lakótelepről kiinduló forgalom 

számára is hátrányos jelentős úthossz – növekedést jelentene, illetve a rövid 

csomópontok közötti szakaszok miatt szabálytalan járműmozgásokat eredményezne, 

ezért ez nem javasolható. A Menyecske utca déli, Neszmélyi úthoz csatlakozó 

szakaszán bevezetendő egyirányúsítás az átmenő forgalom megakadályozására 

megfelelő lenne, de ennek betartása is csak nagyfokú ellenőrzéssel biztosítható. Az 

átmenő forgalom megakadályozására a Boldizsár utca javasolt egyirányúsítása és a 

Cirmos utca forgalomcsillapítása esetén nem indokolt a Menyecske utcai 

egyirányúsítás.   
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Parkolási javaslat 

 

A lakótelep parkolóinak száma a zöldfelületi adottságok figyelembevételével csak kis 

mértékben növelhető. Merőleges beállású parkolók létesítését javasoljuk a Cirmos 

utca 3. sz. előtti szakaszon, illetve a Kérő utca Boldizsár utcához csatlakozó 

szakaszán, de ezekkel a kapacitás számottevően nem növelhető.  

A területre vonatkozó szabályzási tervben szereplő felszín alatti mélygarázsok 

megvalósítása rövidtávon nem reális. A 4.sz. metróvonal összefüggésben kiépítendő 

Péterhegyi út mentén alakítható ki parkolási lehetőség, de ezek a lakóépületektől 

való távolság miatt csak elkerített – őrzött, vagy garázs formában lehet hatékony.  

 

 

4. Javaslat a bevezetendő forgalomkorlátozásokkal együttműködő, 

előnybiztosított hálózatokra. Az M4 átadását megelőző időszak javaslata. 

 

A lakótelep hálózata változatlan, marad a Menyecske u. – Neszmélyi út nyomvonal.  

A Menyecske u. csatlakozása a 70-es úti buszsávhoz bővül. Így az autóbusz-

közlekedés feltételei javulnak. 

 

 

5. A 4.sz. metróvonal megvalósítása utáni állapotra vonatkozó javaslatok 

 

A 4. sz. metróvonallal kapcsolatosan a Kelenföldi pu – Budaörsi út – Őrmezői 

lakótelep által határolt terület kiépítendő közúti hálózata még nem alakult ki 

véglegesen. A területre vonatkozó KSZT-ben a Péterhegyi út teljes kiépítése a 

Rimaszombati útig, a Boldizsár út kiépítése a Péterhegyi útig, a Beregszászi út 

vonalában a Budaörsi út és Péterhegyi út között új út kiépítése, valamint a terület 

tengelyében észak – déli irányban áthaladó, a Péterhegyi úttal párhuzamos új út 

szerepel. A Budaörsi úti és sasadi kapcsolatokat több, a főút alatt átvezetendő közúti 

aluljáró biztosítja.  
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A közúti – csomóponti kapcsolatok hármas funkciója: 

 a tervezett P+R parkoló megközelítésének biztosítása, 

 a tervezett autóbusz – végállomás kapcsolata, 

 a tervezett beépítés közúti kapcsolatai. 

 

A KSZT-ben szereplő közutak és kapcsolatok mindegyikének megvalósítása a 4. sz. 

metróvonal I. szakaszának forgalomba helyezésével együtt, a rendelkezésre álló 

forrásokat meghaladó beruházási igényei miatt nem reális. A költségek 

csökkentésére készült minimális programjavaslat figyelembevételével levonható főbb 

következtetések: 

 Autóbusz-végállomás kialakítása esetén megfelelő színvonalú és utasforgalmi 

szempontból hatékony autóbusz kapcsolatok kialakításához a Budaörsi út – 

Balatoni út – M1/M7 csomópontrendszerrel a végállomás és a városhatár felőli 

irányok közötti rámpákat és útvonalat ki kell építeni. (5.sz. rajz) 

 A Budaörsi úti kapcsolatok kiépítése nélkül a területre a behajtás a 

Rimaszombati út – Péterhegyi út irányban biztosítható, de a kihajtás csak a 

Péterhegyi út – Egér út felé lehetséges.  

 A Boldizsár útnak a Cirmos utca és Péterhegyi út közötti szakaszának 

kiépítése az autóbusz-végállomás és P+R parkoló kapcsolatainak 

kialakításához nem szükséges, az Őrmezői lakótelep forgalomcsillapítása 

szempontjából hátrányos.  

 A Rimaszombati út és Boldizsár út között a terület tengelyében javasolt út a 

tervezett új beépítések közúti kapcsolatai kialakításának nem feltétele, 

kiépítése Őrmező szempontjából kedvezőtlen lenne.  

 

A 4. sz. metróvonal I. szakasz forgalomba helyezéséhez kapcsolódó P+R parkoló 

megvalósításának indokoltsága és kapacitása nagy mértékben összefügg az Etele 

tér és Madárhegy közötti szakasz ütemezésével, ahol ez a funkció kedvező 

kapcsolatokkal és nagy kapacitással biztosítható.  A Kelenföldi pályaudvar nyugati 

oldalán megszüntetendő vágányok helyén a P+R parkoló kapacitása a szintek 

növelésével bővíthető, de a terület biztosítása a MÁV programtól függő.  
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A Kelenföldi pályaudvar nyugati oldalán kialakítandó autóbusz-végállomás 

kapacitása jelentős mértékben függ a VOLÁN végállomásra vonatkozó döntéstől, 

megtartásától az Etele téri oldalon. Ebben az esetben a BKV végállomás a metró 

műtárgy feletti és attól északra kialakított közterületen kialakítható, nem teszi 

szükségessé a Törekvés pálya területének igénybevételét.  

 

Őrmező forgalomcsillapítása szempontjából legfontosabb javaslatok: 

 A 4. sz. metróvonal forgalomba helyezése utáni változások megvalósítása az 

ezt megelőzően javasolt forgalomcsillapítási beavatkozásokat nem módosítja.  

 A Boldizsár út Cirmos utca és Péterhegyi út közötti szakaszának kiépítése 

nem indokolt, az utcától északra kialakított tömbök megközelítését a Boldizsár 

út Balatoni úthoz csatlakozó 30-40 méteres szakaszáról lehet biztosítani.  

 A területen belül tervezett létesítményekhez nem szükséges a Boldizsár úthoz 

kapcsolódó észak-déli irányban kialakított közút, ezért kiépítését nem 

javasoljuk.  

 A Péterhegyi útnak a tervezett autóbusz-végállomás és a Neszmélyi út közötti 

szakasza a lakótelep közlekedési és környezeti állapotát érdemben nem 

befolyásolja, de elvileg az Egér út felől a lakótelepen áthaladó dél-északi 

irányú forgalom átvezetésére alkalmas lehet.  

 

A 4. sz. metróvonal őrmezői kijáratához kapcsolódó autóbusz végállomás 

megközelítése megoldható a Péterhegyi útnak a Neszmélyi út és a metró kijárat 

közötti kiépítése nélkül is. Ebben az esetben nagy kapacitású P+R parkoló létesítése 

itt nem célszerű. (6.sz. rajz) 

Az autóbusz végállomás kedvező megközelítése a metrótól a Beregszászi út 

vonalában a Budaörsi útig tervezett új úttal és a nyugati irányban közúti aluljárós 

megoldással biztosítható. A jelentős költségű, különszintű kapcsolat gazdasági okok 

miatt meghiúsulása esetére vizsgáltuk a Rimaszombati út felőli kapcsolat 

kialakításának lehetőségét. Itt a nyugati irányú kihajtás aluljárón reálisan nem 

biztosítható, ezért a Budaörsi út szintbeni keresztezése merül föl megoldásként. A 

keresztezést az autóbusz-forgalomtól függő, csak azok áthaladására engedélyezett, 

2 sávos útpályával lehet kialakítani.  
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A Rimaszombati úti kapcsolat kialakítása esetén a meglevő útpálya kiszolgáló útként 

történő megtartásával a déli oldalon, az autóbuszok számára új útpálya kiépítése 

szükséges. A megoldás feltételezi, hogy az autóbusz-végállomás megközelítő útját 

más forgalom nem veszi igénybe.   

 

 

6. A terület közösségi közlekedési helyzetértékelése 

 

 Az M4 metróvonal I. ütemben tervezett Etele téri kétkijáratos végállomásához 

tartozó intermodális csomópont felszíni hálózati  és végállomás kapcsolatai – 

A klasszikus megoldású fejlesztési koncepció 

A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint az M4 I. ütem végállomása az Etele 

tér. Csak III. ütemként számol a Virágpiaci meghosszabbítással. A koncepció 

szerint az őrmezői metrókijárat oldalán, a lakótelep szoros közelségében 

intermodális csomópont alakul ki. A csomópont főbb adatai az alábbiak: 

1.a. tömb: a sportpálya területe 

2. tömb: a volt Fiat szerviz helyén irodakomplexum, mélygarázsában 500 

férőhelyes P+R 

3. tömb: BKV – VOLÁN közös buszvégállomás 16900 m²-en, alatta 300 

férőhelyes P+R 

4. tömb: a felhagyott vasúti vágányok helyén autóbusztároló 5400 m², és 

1500 férőhelyes P+R 

 

A közösen megfogalmazott BKV-VOLÁN végállomás 14 felállóhelyet és 20 

tárolóhelyet tartalmaz. Ez, az első ránézésre jelentős igény az alábbi térségekből ad 

közvetlen kapcsolatot a metróhoz: Rácz Aladár u.-i hegyvidék, Farkasrét, 

Kamaraerdő, budaörsi repülőtér, Irhásárok, Gazdagrét, Törökbálint, Tükörhegy, 

Annahegy, Budaörs, Törökugrató, Budapark, a VOLÁN vonatkozásában Érd, 

Biatorbágy, Etyek, valamint a Zsámbéki-medence. 

A várható utasforgalmat a 12. ábra mutatja be. 

A BKV 2007-ben megfogalmazta a metróbusz-rendszer gondolatát, mely 10-15 km-

es távolságból expresszjárat jelleggel, emelt szintű szolgáltatást nyújt. 
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A személyautó kényelmét elváró utazói szegmens részére nyújt szolgáltatást olyan 

területekről, ahol kötöttpálya nincs. 

 

A végállomás kialakítására vonatkozóan precedensteremtő minőségi elvárásokat 

fogalmazott meg: átlátható tér, nappal természetes megvilágítás, esti viszonyok 

között fénysziget, a járófelületeken kívüli zöld szigetek, időjárási védelem, a teljes 

gyaloglási és várakozási felületen és demonstratív tájékoztatási rendszerek. 

A metróépítés EU támogatásának feltétele az intermodalitás biztosítása. Közlekedési 

szempontként lényeges, hogy a metró üzembelépésekor megfelelő mértékben és 

kiépítettségében valósuljon meg az átszállási kapcsolat. a teljes beruházás 

komplexitása és költségessége, főleg a közúti elemek miatt, ugyanakkor a 

közfunkciók és az üzleti fejlesztések közös kezelését követelik ki. 

 

 A Fővárosi Közgyűlés 2008. novemberi előterjesztése – Az átértékelés. 

Az átmeneti állapot kezelése 

Az előterjesztés felveti a buszvégállomások és tárolók építésének ütemezését. 

Ez azt jelenti, hogy ideiglenes buszvégállomás települne az Etele téri oldalon 

a 11-es tömb területén. Az átszállási kapcsolatok így is biztosítottak, az 

őrmezői oldalon épülne a végleges buszvégállomás. A keleti oldalon csak az 

üzleti fejlesztések befejeztével létesülne az Andor u. – Somogyi útnál 

végállomás.  

 

 A Parking Kft. koncepció felülvizsgálata – A vészforgatókönyv (2009. 

február) 

 

Az elkészített vészforgatókönyv, az őrmezői oldal kisajátítási problémái, az 

igen felerősödött környezetvédő magatartás és a kapcsolódó projektek 

forráshiánya miatt készült.  A vészforgatókönyv szerint, az Etele téri oldalon 

létesülne egy BKV–VOLÁN közös végállomás. Elmaradna a budaörsi közúti 

csomópont és az őrmezői buszvégállomás is. A buszjáratok átszállópontja a 

tervezettnél távolabb kerül kialakításra, a metrókijárattól 250-300 m-re, a 

Budaörsi úton. A másik irányú megálló eléréséhez át kell menni a Budaörsi út 



Tsz.: 3851 
 

Bp. XI. Őrmező lakótelep 
forgalomcsillapítási tanulmányterve  

 

3851 Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. 17 

felett. Az átszállási kapcsolat nívós kialakítása esetén is kérdés, hogy így ez 

intermodális kapcsolatnak tekinthető-e. 

 

A DBR PIB állásfoglalása a Parking vészforgatókönyvéről: 

⎯  a Budaörsi út különszintű csomópontjára szükség van, 

⎯ Őrmezőn kell ideiglenes jellegű VOLÁN-BKV végállomás, 

⎯ az átszállási kapcsolat átalakítása nem járhat utasvesztéssel. 

 

 A 2008-as Közlekedésfejlesztési Rendszerterv idevonatkozó 

megállapításai 

 

A Rendszerterv időszerűsítette a gyorsvasúti hálózat egyes elemeinek 

létjogosultságát és megvalósítási sürgősségét. Az M4 metróvonal III. 

szakaszaként tervezett Virágpiaci meghosszabbítás a korábbiaknál nagyobb 

súlyt kapott. Azonban az előkészítettség projektindítást csak évek múlva tesz 

lehetővé. 

 

 A Közlekedés Kft. 2009. februári állásfoglalása 

 

Nyugat-európai városok tapasztalatai mutatják, hogy a belvároson áthaladó és 

a városhatár térségében végződő metróvonalak külső szakaszi állomásai 

forgalomfelvevő jellegűek, nem a helyi, térségi környezet adja az 

utasforgalmat.  

 

Célszerű ezen állomásokat, melyek elsődlegesen környéki forgalmat vesznek 

fel, jellemzően eszközváltással nem egy koncentrátumban elhelyezni. Így 

elkerülhető az a kezelhetetlen állapot, hogy a 2 kijáratos metróvégállomás 

nyugati kijáratához 12 végállomás, keleti kijáratához 8 végállomás és 

elővárosi buszvégállomás csatlakozzon. Ezek koncentrált kapcsolatrendszere 

erőltetett úthálózati megoldásokkal biztosítható, a buszvégállomások mérete 

még a szükséges minimum esetén is terheli a közvetlen közelségben fekvő 

lakóterületeket. Az Őrmező-Etele téri ráhordó végállomások méretét 30-35 %-

ra lehet csökkenteni, ha Gazdagrét állomáson és Virágpiac végállomáson új 
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átszállópontok alakulnak ki. További konzekvencia az Őrmező csomóponti 

kapcsolatok elemi egyszerűsíthetősége. 

 

 Célok összegzése 

Az M4 alagútépítésének megkezdése, a költségek rohamos emelkedése, az 

üzleti befektetésekkel való jobb koordináció, a környezettudatosság jelentős 

átértékelődése, a realitásokkal való szembesülés, az időszerűségek 

átalakulása, a megvalósítás teljes szellemi-fizikai átgondolását teszik 

szükségessé. 

 

 

7.  Az M4 átadásakor lehetséges közösségi közlekedési megoldások 

 

I. alternatíva 

 Ideiglenes kialakítású, behívó rendszerű buszvégállomás 

A végállomás a KSZT programterve szerinti területen, de a korábban tervezetthez 

képest 40 %-os területen 6800 m2-en kerül kialakításra. A csökkentés a végállomási 

technológia teljes átalakításával érhető el. A buszvonalak nem kapnak önálló, saját 

felszállóhelyet. A végállomáson 3 felszállóhely kerül kialakításra. Ezek mellett 

bőséges gyalogosfelületen állnak (részben ülnek padokon) az utasok. Nagyfelületű 

kijelzők mutatják, a felszállóhelyeken álló és következő járatok számát és várható 

indulási idejét. A végállomásra érkező járművekről a leszállóhelyeken szállnak le az 

utasok, majd közös rendezőterületen várják ki a felszállóhelyre való beállás idejét. A 

felszállóhelyen csak a felszállás idejét töltik el. 

A végállomás kritikus keresztmetszete a felszállási folyamat. 1 felszállóhelyről 

óránként 20 jármű indítható, így 3 felszállóhelyet tekintve, a teljes végállomás 60 

autóbusz elindítására képes megfelelő gyakorlottság és információs táblák esetén. 

12 BKV vonal reggeli csúcsidőben 85 jármű indítására, délután 70 jármű elindítására 

tervezett a fejlesztési koncepció. Az utasforgalomban a mértékadó időszak Őrmezőn 

a délutáni időszak, hiszen reggel a kifelé irányú utazás csekély. A hálózat 

átalakításával reggel 15, délután 10 busszal csökkenve csúcsórában, a végállomás 

működőképes. 
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Az autóbusz-végállomás a metró műtárgy és a Beregszász utca vonalában kialakított 

közterület közötti területen elhelyezhető (1. változat, 13. ábra). A sportterületre eső 

része fedetten alakítható ki.  

 

Az autóbusz végállomás elhelyezésének 2 változatát a Péterhegyi úti déli kapcsolat 

elhagyását feltételezve alakítottuk ki. A Törekvés sporttelep határától a metró-

építkezés miatt elbontott 2 vasúti vágány helyének igénybevételével mintegy 30 m 

széles sáv áll rendelkezésre (14. ábra). 

 

Fenti buszvégállomás hátránya, a magyarországi szokásokkal szakítva, hogy az 

utasok nem az autóbuszban ülve (állva) várják az indulásig hátralevő időt. A 

VOLÁNBUSZOK részére a hosszabb jegykezelési idő miatt önálló felszállóhely 

indokolt. 

 

 

II.  alternatíva 

 A Rimaszombati út – Péterhegyi út kiépítése és hurokjellegű autóbusz-

fordulás kialakítása 

Fenti utak teljesértékű kiépítésével a metróállomásra érkező buszjáratok nem érintik 

a lakótelepet a bekötő útra és a Budaörsi úti csomópontra nincs szükség. 

Az előző esethez hasonló méretű, jelentősen csökkentett végállomás elegendő, a 

közvetlen metrókapcsolat biztosított. A járművek a Péterhegyi úton hagyják el a 

végállomást. Kifelé irányban Péterhegyi út – Egérút a haladási irány. Hátránya, hogy 

ez jelentős útvonaltöbbletet okoz. Kamaraerdő felé +0,6 km, Törökbálint felé, +1,4 

km, Budaörs felé +1,8 km, Gazdagrét felé 3,8 km, Farkasrét felé +5,8 km 

menetenként. 

 

III.  alternatíva 

 A buszvégállomás helyett csak buszforduló kialakítása 

Ebben az esetben a Budaörsi úti csomópontra (fél-kifli) szükség van. A buszforduló 

előnye, hogy nem területigényes, de a járművek menetrendszerűségét nem biztosítja 

– minden jármű továbbhalad, vissza a másik végállomáshoz, ott kell biztosítani a 

tartózkodást. 
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A fordulás elképzelhető a bekötő út kétirányú használatával és hozzá fordulóhely 

kiépítésével. Másik mód a Rimaszombati út – Péterhegyi út (kiépítendő). A bekötő 

utat csak kifelé irányban használják az autóbuszok. 

 

IV.  alternatíva 

 A buszvégállomás helyett csak buszforduló kialakítása, majd 

továbbhaladás a Budaörsi úton.  

Tényleges megfordulás a Kelenföld garázs nyugati sarok átalakításával. 

Útvonal: Budaörsi út – aluljáró - Ajnácskő u. – balra befordulás újonnan nyitott 

kapun a tároló területre, ott várakozás. Továbbindulás, balra nagyívben 

kifordulás a Nagyszőllős u-ra., lámpairányítással a Jászóvár u. 

magasságában, majd aluljáró – Budaörsi út. Kifelé irányban a metróállomást 

közvetlenül nem érintik a buszjáratok. 

 

Összegezve, az I. alternatíva a Koncepció szerint, de csökkentett méretű 

buszvégállomást tartalmaz. A II. alternatíva a budaörsi csomópont nélkül, emiatt igen 

jelentős többletfutással az Egérúton kezeli a forgalmat. A III. alternatíva 

buszvégállomás helyett csak buszfordulót tartalmaz, ez a visszaindulás 

egyenletességét jelentősen rontja. A IV. alternatíva szintén csak buszfordulót 

tartalmaz, budaörsi csomópontot nem. Így a járműveknek üres futással be kell 

haladniuk a Kelenföld garázsba. Ez jelentős többletfutás, de az egyenletesség 

biztosított. 
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Összefoglalás 

 

Az Őrmezői lakótelep forgalomcsillapítására a 4. metróvonal átadása előtti 

időszakban vizsgált intézkedések: 

 Tempo 30 övezet a Menyecske utcától északra 

 Boldizsár út (Balatoni út – Kérő utca szakasz) egyirányúsítás 

 Cirmos utca sebességcsökkentő létesítmények 

 Menyecske utcai gyalogos keresztezések rendezése 

 Neszmélyi út – Menyecske utcai csomópont rendezése 

a metró átadása utáni időszakban is indokolt javaslatok, megvalósításuk rövid távon 

lehetséges.  

 

A metró átadása utáni időszakra vizsgált változatok közül Őrmező képviselőivel 

történt egyeztetés eredményeként a metróállomáshoz kapcsolódóan Őrmező 

térségében csak a BKV autóbusz – kapcsolatok biztosítása javasolható: 

 A Péterhegyi út Neszmélyi úttól északra eső szakaszának kiépítése a 

lakótelep környezeti állapota szempontjából hátrányos lenne. Az autóbusz 

végállomás kapcsolatát az Egér út felől a Neszmélyi úton, illetve a Balatoni út 

– Budaörsi csomópontrendszeren át javasolják.  

 A metróvonal Etele tér – Virágpiac szakaszának az I.szakaszt követő 

megvalósítását feltételezve P+R parkoló építése nem indokolt.  

 Az autóbusz végállomást a Kelenföldi pu 2 szélső, üzemen kívüli vágányának 

igénybevételével a pályaudvar és a Törekvés Sporttelep közötti sávban, a 

legkisebb költséggel célszerű megépíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 


















