
Budai fonódó villamoshálózat

A fővárosi önkormányzat  rövid 
ismertetése a projektről



A fejlesztés lényege 

• az Észak- és Közép-budai villamoshálózat 
kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, 
fonódó villamoshálózat jöhet létre Budán. 

• A jelenlegi 17-es villamos vonalát két irányba 
tervezzük bekapcsolni a budai villamoshálózatba, a 
Bem rakparton keresztül a Batthyány térig építendő 
vonallal

• valamint a Török utca/Frankel Leó utca - Margit 
körúton keresztül a Moszkva térrel jönne létre 
közvetlen kapcsolat.



A kialakított hálózaton az alábbi viszonylatokat 

tervezzük üzemeltetni:
•  19-es villamos: Kelenföldi pályaudvar - 

Bartók Béla út - Budai rakpart - Frankel Leó utca - 
Bécsi út - Vörösvári út útvonalon;

•  41-es villamos: Kamaraerdő - Rózsavölgy - 
Fehérvári út - Budai rakpart - Frankel Leó utca - 
Bécsi út - Vörösvári út útvonalon;

•  61-es villamos: Móricz Zsigmond körtér - 
Alkotás utca - Moszkva tér - Margit körút - Frankel 
Leó utca - Bécsi út - Vörösvári út útvonalon.



A fejlesztés következményei

• 86-os autóbusz szerepe jelentősen 
csökkenthető

• Az autóbusz viszonylatok átszervezésével a 
szükséges járműmennyiség 10-15 járművel 
csökkenhet, ami az autóbusz ágazat jelenlegi 
állapotában mérsékelni tudja a napi 
járműkiadási problémákat.



A fejlesztés következményei 2.

• A 17-es villamos jelenlegi vonalán a mai 10 perces 
követés helyett 3-5 percenként közlekednek majd a 
villamosok, a fejlesztés megvalósítását követően 
naponta mintegy 100-110 ezer utas jut el 
gyorsabban, vagy kevesebb átszállással úticéljához.

• ismét lehetőség nyílik arra, hogy a 18-as villamos a 
Savoya parkból Hűvösvölgyig közlekedjen

• A meghosszabbított villamosvonalak többlet 
járműigénye minimális, az a jelenlegi üzemképes 
járműállományból biztosítható



A Bem rakparti vonal 1.

• A Batthyány tér felé kiépülő villamosvonal a 
Germanus Gyula parkot követően a Margit híd 
parti nyílásának nyugati oldalán kerül 
átvezetésre. A közúti forgalom minimális 
kapacitásvesztesége érdekében a vágányok itt 
egymásba fonódnak, így a villamos vágányzóna 
csak egy forgalmi sáv szélességét foglalja el. Ezen 
a szakaszon az ellentétes irányba közelekdő 
villamosok felváltva haladhatnak majd át, a 
forgalmat jelzőkkel szabályozzuk. 



Margit-híd budai hídfő



Margit-hídi átvezetés

• A Margit híd alatti keresztmetszetben megvalósul a 
kerékpárút parti pilléren történő átvezetése, 

• Ez és a villamosvágányok fonódó kialakítása az Árpád 
fejedelem útja öt forgalmi sávjának átvezetését teszi 
lehetővé a Margit híd alatti nyílásban. 

• A Margit híd parti nyílásában a közúti forgalmi sávok 
áteresztőképessége minimális mértékben csökken, ez 
azonban az Üstökös utcánál megépült alsó rakparti 
kapcsolat üzembe helyezése miatt nem lesz torlasztó 
hatású, mert az Árpád fejedelem útján lévő Üstökös utcai 
csomópont áteresztőképessége kisebb a Margit híd parti 
nyílásának kapacitásánál.



Margit-híd alatti átvezetés



Bem rakparti vonal 2.

• A vágányok az alsó rakparti lehajtót követően 
a Bem rakpart Duna felőli oldalára vezetnek 
át, ahol a fasorral párhuzamosan haladva éri el 
a vonal a Bem József teret. 

• A Bem József téren megállóhely épül, majd a 
Batthyány térig a meglévő, és megmaradó 
önálló kerékpárút mellett épülnek meg a 
vágányok.



Bem József tér



Török utca/Frankel Leó utcai kapcsolat

• A Moszkva tér felé tartó vonal déli irányba vezető 
vágánya a Török utcában épül meg A Lukács fürdő 
megállóhely után a villamosok a Bem mozi sarkánál 
kialakított megállóhelyen állnak meg a Moszkva tér 
irányába. 

• A Török utca megfelelő közúti kapacitásának 
biztosítása érdekében a Moszkva térről érkező, Óbuda 
felé haladó villamosok a Margit körútról a Török utca 
igénybe vétele nélkül, közvetlenül kanyarodnak be a 
Frankel Leó utcába, ahol a jelenleg sétálóutcaként 
funkcionáló szakaszon építjük ki a megállóhelyet. 



Frankel Leó utca



Török utca/Frankel Leó utca 2.

• A Frankel Leó utcai aluljárót elbontjuk, a nagykörúti 
villamosokról érkező utasok szintbeli gyalogátkelőhelyen 
kelhetnek át a Margit körúton (a szintbeli 
gyalogátkelőhely a Margit híd felújítása keretén belül 
valósul meg, építése folyamatban van). 

• A Batthyány tér felől érkező, Óbudára tartó villamosok 
megállóhelye (a jelenlegi 17-es villamos felszállóhelye) a 
Germanus Gyula parkból a Vidra utcába kerül át, így az 
észak felé tartó három járat megállója a lehető legkisebb 
gyaloglási távolságra helyezkedik el egymástól, illetve a 
nagykörúti villamosoktól - ezzel is biztosítva a 
színvonalas átszállási kapcsolatokat.



Megállók



A Frankel Leó utca további szakasza:

• A beruházás részeként a Frankel Leó utcában 
valamennyi megállóhelyen peronokat építünk, 
megszüntetve ezzel az úttestre történő 
balesetveszélyes leszállást. 

• A Frankel Leó utca a Margit körút - Zsigmond köz 
közötti szakaszon, valamint a Török utca teljes 
hosszban, teljes szélességében felújításra kerül, a 
projekt részeként az Üstökös utca - Frankel Leó 
utca csomópontban végleges formában kiépül a 
jelzőlámpás forgalomirányítás. 



A Frankel Leó utca további szakasza 2.

• A villamos vágányok átépítése a Frankel Leó utca 
további szakaszán helyenként megtörténik annak 
érdekében, hogy a Tátra típusú villamosok az 
ívekben is korlátozások nélkül közlekedhessenek.

• A Frankel Leó út teljes felújítása jelen projekt 
keretein belül több okból sem valósítható meg. A 
projekt öszeállításakor egyrészt alapvető szempont 
volt, hogy a fejlesztéseken túl a lehető legkisebb 
része legyen a jelenleg meglévő vágányszakaszok 
felújítása, törekedve ezzel a projekt maximális 
hasznosságára.



Ütemezés

• A Bem rakparti villamos vonal megépítése szerepel 
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési 
Tervében (BKRFT), melyet a Főváros Közgyűlése 
jóváhagyott. 

• A rakparti villamos vonal megépítését egy későbbi, 
második ütemben terveztük kiépíteni, azonban a 
Megvalósíthatósági tanulmány készítése keretében 
elvégzett költség-haszon elemzés során láthatóvá vált, 
hogy a Bem rakparti és a Török utcai vonalak egy időben 
történő megépítése szükséges, törekedve a projekt első 
ütemének lehető legnagyobb hasznosságára.



Beavatkozások a Moszkva téren:

• Az egykori 56-os villamos használaton kívüli 
hurokvágánya megszűnik, a vágányzóna helyén 
gyalogos- és zöldfelületek épülnek. 

• A módosított vágányok minimális átalakítással a 
későbbiekben alkalmasak a Fogaskerekű fejlesztés 
megvalósulása esetén a Fogas szerelvényeinek 
végállomásoztatására is. 

• A projekt a Moszkva téren nagy mértékben csökkenti 
a vágányok által elfoglalt területek nagyságát, így a 
téren a jelenleginél nagyobb gyalogos-, és 
zöldfelületek alakíthatók ki.



Illeszkedés a III. kerület Óbuda-Újlak 
revitalizáció c. projektjéhez

• A fejlesztés csatlakozik a III. kerületi Önkormányzat Kolosy 
tér - Nagyszombat utca térségében megvalósításra 
tervezett Óbuda-Újlak revitalizáció projektjéhez. 

• E projekt keretében a Bécsi út - Nagyszombat utca - Lajos 
utca - Szépvölgyi út által határolt terület teljesen megújul, 
illetve rendezésre kerülnek a közlekedési kapcsolatok is. 

• A hálózatfejlesztés keretében jelentősen sűrűbben 
közlekedő villamosok a kőburolattal ellátott, csökkentett 
forgalmú Bécsi úton haladhatnak.



Parkolóhelyek:

• A térségben a parkolóhelyek száma összességében kis 
mértékben csökken, 

• a Török utcában megszűnő parkolóhelyek 
visszapótlására a Margit utca szerpentines szakaszán, 

• a Bem rakparton megszűnő parkolóhelyek 
visszapótlására a részben egy forgalmi sávosra 
csökkentett Fő utcában van lehetőség. 

• A parkolóhelyek számának kis mértékű csökkenése a 
közösségi közlekedési hálózat jelentős fejlesztése 
mellett felvállalható.



Negatív hatások

• Tény, hogy a II. kerület egyes lakói számára - a 
parkolóhelyek számának minimális csökkenése, 
illetve a szabálytalan parkolási lehetőségek 
megszüntetése révén - vannak a fejlesztésnek 
negatív hatásai, azonban a vitathatatlan fővárosi 
jelentőségén túl számos belső, II. kerületi hiányzó 
kapcsolat jön létre, továbbá jelentős méretű 
közterületek rendezése történhet majd meg.
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