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Problématérkép a „Budai fonódó 
villamoshálózat-fejlesztés” c. 

projekthez kapcsolódóan

• Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata 
bár elkötelezett a közösségi – elsősorban a 
kötöttpályás – közlekedés fejlesztése iránt, a 
konkrét projekt műszaki tartalma kapcsán az 
alábbi kivizsgálandó aggályokat fogalmazta meg:



1. A rendelkezésünkre bocsátott tervek kidolgozottsági szintje 
nem teszi lehetővé számos részlet megismerését, ezért ún. 

közterület rendezési terv (a továbbiakban: KÖRT) készíttetését 
kértük az alábbi közterületek vonatkozásában:

• „a Frankel Leó útnak a Komjádi Béla sportuszoda mögötti 
részére a közúti forgalomirányítás tervezett elemei miatt; 

• a Frankel Leó útnak a Zsigmond tér és a Bem tér közötti 
szakaszára; 

• az Árpád fejedelem útnak a Lukács Gyógyfürdő és a Margit 
híd közötti szakaszára; 

• a Bem rakpartnak a Przemysl emlékmű tere előtti 
szakaszára és két közterületre merőleges Üstökös utca és 
Vidra utca területet magába foglalóan”.



A KÖRT elkészíttetése nem azért szükséges, hogy az utcabútorok és 
diszítőelemek elhelyezése megismerhetővé váljon, hanem azért, mert a 

terveknek ezen mélysége ad választ például az alábbi kérdésekre:

• pontosan milyen keresztmetszet-szűkülés várható a hídfő 
alatti szakaszon irányonként, sávonként, pontos 
méretezéssel,

• hogyan kerül átvezetésre a kerékpárút a forgalmi 
sávokon, illetve a villamosvágányokon,

• hogyan valósítható meg a gyalogosok biztonságos 
átkelése az egyes útszakaszokon, elsősorban a hídfőtől 
délre eső, a vágányokon is átvezető gyalogátkelőn,

• az új vágányszakaszok megjelenése hogyan befolyásolja a 
gyalogosok akadálymentes átjutását a hídfőtől északra 
fekvő buszmegállótól a Przemysl emlékmű teréhez, mivel 
ezen a szakaszon meglévő, és a kialakítandó vágányok 
miatti szintkülönbségeket is figyelembe kell venni,
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• milyen módszerrel kerül biztonságosan elválasztásra a Bem 
rakparton a kerékpárút a forgalmi sávoktól, és hogyan 
akadályozható meg ezen a szakaszon a szabálytalan 
parkolás,

• pontosan hogyan teremthető meg a megfelelő biztonság 
egyes megállókban és járdaszigeteken az utasok, kiemelten 
a mozgáskorlátozottak és a babakocsival közlekedők 
számára,

• mely szakaszokon van szükség közművek áthelyezésére és 
kiváltására, és ez mennyiben érinti a közterületek kialakult 
állapotát.



• 2. Megfelelően megalapozott biztosítékokat kérünk annak 
igazolására, hogy a hídfő alatti keresztmetszet-szűkülés nem okoz 
többlettorlódásokat az Árpád fejedelem útján, illetve a Bem 
rakparton. Erre vonatkozóan konkrét, megfelelő mélységben és 
méretarányban kidolgozott terveket, havária-eseti elképzeléseket, a 
kapcsolódó közművek helyzetére vonatkozó terveket, forgalmi 
kimutatásokat szeretnénk, amelyek igazolják az akadálymentes 
megvalósíthatóságot és üzemeltethetőséget. Amennyiben a 
csomópont modellezésére szimuláció is készül, úgy kérjük, az vegye 
figyelembe a levezető útszakaszok befogadó kapacitását, valamint 
azon nem ideális állapotok előfordulásait is, amelyeket a valós 
közlekedésben a villamosvonal-közút keresztezés nap-mint nap 
előidéz. A rendelkezésünkre bocsátott terveken látható 
elrendezésből ugyanis bizonyosnak látszik, hogy a dél felé tartó 
irányban a gépkocsik „sínen ragadásával” kell számolni, amely 
helyzet a pályázat részét képező szakmai anyagok szerint is 
felborítja a rendszer kiegyensúlyozott működését. Amennyiben ez 
utóbbi probléma valamely korábbi útszakaszon kerül kezelésre, úgy 
pedig ahhoz kapcsolódóan is kérjük annak alátámasztását, hogy ez 
nem növeli az Árpád fejedelem útja torlódását.





3. A Kolosy téri átszállási kapcsolatok korábban ígért 
javítására vonatkozóan kérjük a fedvénytervek 
bemutatását, hogy megismerhessük a konkrét 

megvalósítási elképzeléseket.



4. A létrejövő vonalak működőképessége szempontjából alapvető feltételnek tartjuk, 
hogy a villamosok megfelelő sebességgel, akadálymentesen, a közúti forgalomtól 
biztos módon elválasztva közlekedhessenek. Ennek két alapköve a villamosvágányok 
felújítása, és a Bécsi út – Frankel Leó utca útburkolatának felújítása lenne. Ennek 
hiányában a megnövekedett járatsűrűség okán arra lehet számítani, hogy az autó- és 
villamosforgalom az eddigieknél is nagyobb mértékben fogja akadályozni egymás 
közlekedését. Ez egyrészt lényegesen gyengítené a megvalósuló vonalak értékét, 
másrészt – az esetleges Árpád fejedelem úti torlódásokhoz hasonlóan – újabb 
átmenőforgalom megjelenését generálná a II. kerület lakóövezetében. 
Elengedhetetlennek tartjuk ezért ezen fejlesztések projekten belüli, vagy ahhoz 
közvetlenül kapcsolt elvégzését.



• 5. Szükségesnek tartjuk az Ürömi út – Frankel Leó utca – Zsigmond tér 
kereszteződésének - amely a baleseti statisztikák szerint ma Buda 
egyik legveszélyesebb csomópontja – biztonságosabbá tételét, mivel 
a megnövekvő számú villamos-szerelvény áthaladása a 
veszélyhelyzetet tovább növeli. Ez ügyben a kerület már több ízben 
felajánlotta segítségét, mivel egy korábbi átfogó kerületi 
közlekedésfejlesztési koncepcióban már fogalmazódtak meg tervezői 
javaslatok a csomópont rendezésével kapcsolatban.



• 6. Annak elsődleges biztosítéka, hogy a megvalósítandó viszonylatok 
beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, és ne váltsák ki a kerület 
aggodalmát kiváltó káros környezeti hatásokat, hogy a közösségi 
közlekedés érdemi alternatívát nyújtson, az észak-dél irányban 
közlekedő autósok számára. Ehhez azonban szükséges azon P+R 
lehetőségek kialakítása, amelyek fel tudják venni az agglomerációs 
térségből érkező gépjárműveket. Kérésünk volt ezért a projekthez 
kapcsoltan a célra alkalmas P+R lehetőségek megjelölése és 
kialakítása – elsősorban a vonal északi végállomásának térségében.



• 7. Szeretnénk hiteles, forgalom- és utasszámláláson alapuló 
felméréseket látni annak alátámasztásául, hogy – a fenti 
kérdések megnyugtató megválaszolása nélkül – számos 
kockázatot rejtő beruházás megvalósítása valójában mekkora 
társadalmi hasznot rejt, és ez mennyiben áll arányban az általa 
előidézhető hátrányokkal.

• 8. Több alkalommal kértük azon elvetett alternatív útvonalakkal 
kapcsolatos tervváltozatokat és megtérülési számításokat, 
amelyekre a fővárosi szakértők korábban nem egyszer 
hivatkoztak. Arra sem kaptunk ugyanis mindeddig választ, hogy 
valóban kizárólag a tervezett Bem rakparti nyomvonalon 
képzelhető-e el a fejlesztés, miközben ez a változat a közúti 
kapacitás csökkentése mellett meggátolja, de legalábbis 
jelentősen behatárolja a jövőbeni Duna parti városképi 
fejlesztéseket is.



• 9. A vonalon való akadálymentesség biztosíthatósága 
érdekében kértük annak bemutatását is, hogy a 
létrejövő viszonylatokon milyen típusú szerelvényeket 
kívánnak közlekedtetni, erre a korábbiakban nem 
kaptunk választ. 
A projektet megalapozó megvalósíthatósági 
tanulmányban szereplő járműtípusok ugyanakkor nem 
teljesítik az akadálymentesség jogszabályban is 
meghatározott feltételeit. Örömmel fogadtuk Vitézy 
vezérigazgató úr 2011. január 24-én az Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségnél folytatott megbeszélésen 
elhangzott bejelentését, amely szerint folyamatban van 
új szerelvények beszerzése. Ezzel kapcsolatban azonban 
továbbra is szeretnénk bővebb információt, illetve 
annak biztosítékát kapni, hogy a beszerzett járművek 
bizonyosan ezen a vonalon fognak járni.



• 11. Javasoltuk a beruházás részeként, vagy annak 
kiegészítő elemeként kezelni a Lukács fürdő előtti 
közterület rendezését is, egyrészt a parkolási lehetőségek 
javítása miatt, másrészt annak érdekében, hogy 
megalapozásra kerüljenek a gyakorlatilag mindenki által 
támogatott fürdővárosi rekonstrukció további lépései.



• 12. A beruházás által érintett területeken megszűnő parkolóhelyek 
tekintetében érdemi alternatívákat kértünk a vízivárosi lakosság számára. 
A számunkra bemutatott parkolási mérlegen ugyanis jelentős területi 
eltérés van a megszűnő, illetve újonnan létesülő parkolóhelyek 
elhelyezkedése között, illetve egyes területeken véleményünk szerint a 
feltüntetettnél nagyobb arányú lesz a parkolási lehetőségek szűkülése, 
mivel a valós parkolási helyzet több helyen is eltér a feltüntetettől.



• 13. Kértük és továbbra is 
kérjük annak vizsgálatát, 
hogy az általunk felvetett 
kapcsolódó - de 
hangsúlyozottan a rendszer 
működőképességének 
biztosítékául szolgáló – 
beruházások beépíthetőek-e 
jelen projektbe, hiszen 
megvalósulásuk ebben az 
esetben lenne egyértelműen 
biztosított, illetve vélhetően 
finanszírozhatóságukra is 
ekként nyílna leginkább 
lehetőség.



A II. kerület álláspontja
• A fentiekben felsorolt észrevételeket – két a későbbiekben részletezett kérdéssel 

egyetemben - kivétel nélkül már 2009-ben eljuttattuk Demszky Gábor 
főpolgármesterhez. Újabb és újabb igényeket tehát nem támasztunk. Csupán 
egyetlen a közelmúltban felmerült szempontot kívánunk megjelölni, nevezetesen 
annak vizsgálatát, hogy a 2008 áprilisában készült megvalósíthatósági 
tanulmányban felvetett, ám a 2009-ben már nem érintett problémafelvetésekre 
született-e megnyugtató válasz a köztes időszakban, illetve mi okozta a két 
tanulmány közötti eltéréseket?

• A 2009 óta eltelt időszakban pusztán két – a fenti felsorolásban ezért nem is 
érintett - kérdésben kaptunk érdemi, tervlapokkal is alátámasztott választ. Ezek 
egyike a Frankel Leó utca általunk kért kétirányú forgalmi rendjének megtartása, a 
másik pedig a balra kanyarodási lehetőség kiépítése a Komjádi Béla 
Sportuszodánál az Árpád fejedelem útján. A Kolosy téri átszállási lehetőségek és a 
Lukács fürdő előtti közterület rendezésével kapcsolatos észrevételeink projektbe 
való beemelésére kaptunk ígéretet, ám ennek terv- és dokumentumszintű 
megjelenését soha nem mutatták be nekünk. Örömmel fogadtuk, hogy a 17-es 
villamos pályájának felújítását is célként tűzte ki a beruházó, de továbbra is 
fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy történjék meg annak vizsgálata, hogy ez 
kezelhető-e jelen projekt keretében, hiszen a valódi biztosítékot a megvalósulásra 
ez nyújtaná.



A II. kerület álláspontja 2.

• Eredeti felvetéseink között szerepelt alsó rakparti kapcsolat kialakítása a 
Szépvölgyi út alsó torkolatánál, ám ezzel kapcsolatban elfogadtuk, hogy az 
összekötés objektív okok miatt nem valósulhat meg, és a továbbiakban 
természetesen nem kezeltük teljesítendő kérésnek.

• A kezdetekkor és azóta több alkalommal is leszögeztük, hogy 
elkötelezettek vagyunk a közösségi – és elsősorban a kötött pályás – 
közlekedés fejlesztése iránt, ám kötelességünk meggyőződni arról is, hogy 
a tervezett beruházás nem ró-e aránytalan terhet a II. kerület lakóira, 
hiszen elsődleges feladatunk az ő érdekeik képviselete. Fenti kérdéseink és 
felvetéseink mind azt a célt szolgálják, hogy a projekt kockázatait 
vállalható mértékűre csökkentsük. Amennyiben ennek feltételei 
megteremtődnek, úgy természetesen támogatni fogjuk a projektet, és 
minden további segítséget megadunk a zökkenőmentes megvalósításhoz. 
Álláspontunk e tekintetben mindig is ismert volt, és soha nem változott.



A II. kerület álláspontja 3.
• Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy a megfelelő tényezők 

rendezése esetén a projekt két ütemre bontásával rövid időn belül 
megkezdődhetne a Moszkva téri ág kialakítása, és így a problémásabb, 
tehát vélhetően hosszabb idő alatt tisztázható Bem rakparti összeköttetés 
körüli egyeztetés nem hátrálhatná azon alapvető célkitűzés mielőbbi 
megvalósulását, hogy létrejöjjön az átszállás nélküli, metró és 
kombínókapcsolattal is rendelkező összeköttetés Észak és Dél-Buda 
között. 

• Kérjük ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatását is abban, hogy 
kérdéseinkre szakmailag megalapozott, a szükséges 
kötelezettségvállalásokkal alátámasztott válaszokat kaphassunk, és ennek 
megfelelően képviselő-testületünknek megnyíljon a módja a felelős 
döntés meghozatalára, illetve hogy mielőbb kialakítható legyen a projekt 
azon formája, amely egyaránt szolgálja a budapestiek és azon belül a II. 
kerületiek érdekeit!

Budapest, 2011. január 26. Dr. Láng Zsolt  polgármester
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