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Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzat készítésével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

7/2010. (I.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
határozat mellékletét képező, az Unitef Szalamandra Kft. által a
2009. évben készített Budakalász Közlekedésfejlesztési Terve
összefoglalójával.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Helyi Építési Szabályzat tervezőit, hogy a tervezés során vegyék
figyelembe az összefoglalóban foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
 polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



Melléklet

Az Unitef – Szalamandra Kft által 2009. évben készített Budakalász
Közlekedésfejlesztési terve összefoglalója

A tanulmány szerint Budakalász legfontosabb és leginkább megoldandó közlekedési problémái az
alábbiak:
 Budakalász városközpontjának nagy forgalmi terhelése (elsősorban a személygépkocsik sokasága

és a haránt irányú utak hiánya miatt).
 Az ún. „Északi Városkapu” projekt és Budakalász M0-tól délre fekvő része közúthálózatának

csatlakozása.
 M0-tól délre fekvő üdülőterület közúti kapcsolata.
 A gáton való gépjármű közlekedés kérdése.
 A Duna-parti kerékpárút kérdése.
 A Luppa-szigeti út melletti kerékpárút kérdése.
 Szentendre déli része felé való közúti kapcsolat biztosítása.
 A „Budakalász elkerülő út” 11 sz. főúti különszintű csomópontja.
 A „Budakalász elkerülő út” ütemezett kiépítésének kérdése.
 Az M0 10-11 sz. főutak közötti szakasza megvalósításával kapcsolatos építési forgalom kérdése.
 Havária út. Illetve útvonal kérdése az M0 alagutak kapcsán.
 A 11 sz. főút és a Duna közötti területek fejlesztésével összefüggő közlekedési igények kielégítése.
 A volt „Óbuda Virág” terület és a Klenity városrész közúti kapcsolatának biztosítása.
 A Prekobrdo és Taván városrészek közúti kapcsolatának biztosítása.
 A Berdó városrész közúti kapcsolatának biztosítása.
 Városközpont rendezésének kérdése.

Az előrelépés lehetőségei:

 Az átmenő forgalom csökkentése a városközpontban részben az M0 10 és 11 sz. főutak közötti
szakasza, részben a „Budakalász elkerülő út” megépítésével, valamint a szomszédos
településekkel közösen lehetséges. (A „Pomáz elkerülő út” és a Szentendre
elkerülő-tehermentesítő út” megvalósításának támogatása.)

 Az M0 csomópontra készült tanulmány variációi és több egyeztetés alapján egy ötágú körforgalmú
csomópont kialakítása javasolt. Az ötágú körforgalmú csomópont északi és nyugati ága az M0-lal,
illetve a 11 sz. főúttal teremt kapcsolatot, a dél-keleti ága inflexiós ívekkel a Hatvani Lajos utcához
csatlakozik, míg dél-nyugati ága a tervezett szennyvíztelep feltárását biztosítja. A keleti ág
csatlakozik ahhoz a majdani gyűjtőúthoz, amely biztosítja az M0-tól délre lévő üdülőterület
megközelítését (lásd egyik probléma), illetve az M0 alatt továbbvezetve kiszolgálja a Gyógynövény
Kutató fejlesztési területet, és közvetve a 11 sz. főút és a Duna közötti területek egy részét.

 Az üdülőterület tehermentesítését és kedvezőbb forgalmi kiszolgálását alapvetően az előző
pontban említett, a körforgalmú csomópont keleti ágához kapcsolódó gyűjtőút megépítése teszi
lehetővé. Ez a kapcsolat már az M0 további szakaszának megvalósításakor javít a jelenlegi
helyzeten, de valós megoldást akkor ad, ha megépülnek a Gyógynövény Kutató fejlesztési
területen javasolt egyéb utak. Ezek egyike a már említett, jelenleg kiszabályozott és az M0 alatt
részben már kiépített gyűjtőút (Gátőr utca), másik eleme egy, az M0 északi, illetve a gát nyugati
oldalán, azokkal párhuzamosan vezetett kiszolgáló út. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a gáton,



pontosabban annak az M0-tól a Luppa-szigeti útig tartó szakaszán megszűnjön a gépjármű
forgalom.

 A gát keleti oldalán lévő Duna-parti üdülőterület kiszolgálására javasolt kiépíteni egy kiszolgáló utat
a gáttal párhuzamosan. Erről, részben zsákutcaszerűen kiszolgálható valamennyi ingatlan, ezáltal
a Duna-parti kerékpárútról, eltekintve a Luppa Csárda térségétől, leterelhető a gépjármű forgalom.
A Luppa-szigeti úttól északra elhelyezkedő, jelenleg a parti út felől megközelíthető üdülőterület
feltárására javasolt egy új kiszolgáló út építése a beépített terület nyugati széle mentén.

 A Duna-parti kerékpárút problémáján már rövidtávon segíteni lehet egy célzott forgalmi rend
felülvizsgálat keretében. A hiányzó jelzések kihelyezésével, valamint a Luppa Csárda térségének
forgalomszabályozásával a gondok enyhíthetőek. A távlati és végleges megoldás azonban, ha a
kerékpárút mentén legalább sétány jellegű, tehát pormentes burkolattal el nem látott járda /
gyalogút épül, célszerűen a folyó felőli oldalon. A Luppa Csárda és Komp (távlati kikötő)
térségében javasolt Gyalogos-kerékpáros zóna kijelölése korlátozott közúti célforgalom megtartása
mellett.

 A Luppa-szigeti út mellett lévő kerékpárút megoldását jelenti a Luppa-szigeti út átgondolt
fejlesztése, ennek keretében a keresztmetszeti kialakítás átgondolása. Javasolt, hogy a térségi
területfejlesztésekkel párhuzamosan, azok keretében gyűjtőúttá épüljön ki. Az északi oldalán lévő
kerékpárút járdaként funkcionáljon a továbbiakban, így a parkolás gátló oszlopsor
balesetveszélyessége is értelemszerűen megszűnik. A déli terület rendezése kapcsán kerüljön
kiszélesítésre az útpálya, és attól zöldsávval elválasztva létesüljön külön kerékpárút, és külön
járda.

 Szentendre déli része felé, figyelembe véve a tavak elhelyezkedése által meghatározott
körülményeket, a csatlakozási pontokat a terület két szélén javasolt meghatározni. A 11 sz. főút
mentén annak szervizútjaként javasolt kialakítani egy új gyűjtő-, vagy kiszolgáló utat. A meglévő és
új út tengelyei közötti távolság minimális mértéke 25 m lehet. A másik kordonpontot a bányaterület
keleti, illetve a korház nyugati szélén vezetett új kiszolgáló út határmetszésénél javasolt leszúrni.

 Javasolt a „Budakalász elkerülő út” 11 sz. főúti különszintű csomópontja megépítésének
támogatása, a tanulmány szerint hiányzó, - célszerűen direkt – csomóponti ág megépítésével.

 A „Budakalász elkerülés” lehetőleg egy ütemben épüljön meg a 11. sz. főúttal az 1111 j. út Pomáz
területére eső szakaszáig. Az elkerülő utat a HÉSZ tartalmazza. Az elkerülő út alsó szakasza
mindenképpen szükséges. Ha az M0 megépült, és az elkerülő ugyanakkor nem, akkor újra
foglalkozni kell a kérdéssel.

 Javasolt, hogy az Önkormányzat az M0 tervezési menetében számára rendelkezésre álló
eszközökkel érje el, hogy az organizációs kérdések, közte az építési forgalom lebonyolítása, már
az engedélyezési tervek készítésekor napirendre kerüljenek, ezáltal szabályos építési
engedélyezési eljáráson menjenek keresztül, és a kiviteli majd tender tervek is terjedjenek ki a
kiépítendő felvonulási utakra. Ezáltal a nyertes kivitelező ajánlati kockázata sem lesz nagyobb az
átlagosnál.

 A tervezett két, összesen majd’ hat kilométer hosszú alagút lezárásra kerülhet akár tervszerűen,
karbantartási okokból, akár valamely havária okán. Mindkét esetben gondoskodni kell az M0
forgalmának letereléséről. Alternatívát adhat, ha létesülne egy úgynevezett „Havária út”. Ez
szükségképpen Budakalász és a III. Kerület határán, illetve határvidékén haladhatna. Javasolt,
hogy az Önkormányzat támogassa ennek megvalósítását, a III. kerületi Önkormányzattal együtt.

 A 11 sz. főút és a Duna közötti területek fejlesztésével összefüggő közlekedési igények
kielégítésére valós megoldást a tömegközlekedés részarányának növelése jelenthetne. Javíthat a
helyzeten az M0 tovább építése kapcsán létesítendő különszintű csomópont, illetve a 11 sz. főút
Szentendre területére tervezett új különszintű csomópontja, ha megépülnek az azokhoz vezető
gyűjtő, és kiszolgáló utak is. Szintén kedvező, ha megvalósul az „Északi Városkapu” projekt szerinti
közúthálózat. További lehetőség lehet a Duna kihasználása.



 A volt „Óbuda Virág” terület és a Klenity városrész közúti kapcsolatának biztosítása érdekében
javasolt:, hogy
 A József Attila utca a Tanító utcáig gyűjtő út, beljebb kiszolgáló út legyen,
 Az „üvegházak” terület gyűjtőútja a Kék Duna utca legyen,
 Budakalász és Pomáz határán létesüljön egy gyűjtőút csatlakozva az 1108 j. úthoz,
 Az ipari-kereskedelmi funkciójú területektől eltekintve a teljes terület legyen valamely

forgalomcsillapított övezetbe sorolva, valamint
 a Kék Duna utca József Attila utcai végénél kanyarodósávos csomópont létesítése javasolt.

 A Prekobrdo és Taván városrészek közúti kapcsolatának biztosítása érdekében javasolt a
tanulmány 19.3 ábrája szerinti útkialakítás. Javasolt továbbá a Bokros utca – Hegyalja utca vonal
kiszabályozásra, mellyel gyakorlatilag zárható a települést harántoló útvonal, amely a Damjanich
utca déli oldalán lévő településrésszel teremtene kapcsolatot.

 Berdó városrész közúti kapcsolatának biztosítása érdekében:
 A jelenlegi felhajtó utak közül a Budai úthoz csatlakozókat javasolt egyirányúsítani a Felsővár

utcát felfelé, a Kálvária utcát lefelé.
 Épüljön ki, lehetőleg az állam teljes, vagy részleges költségviselése mellett a „9” és”10”

témakörben már említett „Berdó-szerpentin”. (A tanulmány 19.4. ábráján szerepel a részletesen
kidolgozott nyomvonal.

 A Damjanich utca felöl a Meredek utcát javasolt továbbra is feltáró útként kezelni azzal, hogy ki
kell kötni az országos közútra.

 Városközpont rendezésének érdekében
 Javasolt, hogy a Budai út a városhatártól az Ady Endre utcáig gyűjtőút, attól befelé csillapított

forgalmú kiszolgáló út legyen.
 Javaslunk egy feltáró kiszolgáló utat létesíteni a Táncsics utcától a Budai út – Klisovác utca

csomópontig.
 Ehhez a megkerülő úthoz csatlakozva javasoljuk a HÉV-pályával párhuzamos szakaszt

meghosszabbítani a Vasút sor már korábban megépült szakaszáig.
 A Városközpontban lévő kis utcákat, néhány szakasztól eltekintve, javasolt egyirányúsítani és

forgalomcsillapítással ellátni.
 Javasolt továbbá gyalogos-kerékpáros zónát kijelölni.

A város távlati közlekedési hálózata:
Gyűjtőútként javasolt kiépíteni, illetve számba venni az alábbi utakat:
 Egykori országos utak (tervezési osztály: B.V.c.B/C):
 Budai út (1115 j. út) a városhatártól az Ady Endre utcáig
 Ady Endre utca (11305 j. út) a Budai úttól a HÉV keresztezésig
 József Attila utca (1111 j. út) a Luppa-szigeti csomóponttól a Tanító utcáig
 Pomázi út (1111 j. út) a Budai úttól a városhatárig
 Kőbányai-Csalogány utcák kapcsolatának megteremtése
 Szőlő u.- Kert u. összekötése

 Meglévő, és tervezett (javasolt) gyűjtőutak (tervezési osztály: B.V.d.B/C/D).
 Gyógynövény Kutató fejlesztési területen tervezett út a Luppa-szigeti úttól a majdani M0

csomópontig
 Luppa-szigeti út
 A tavak területét feltáró, a 11 sz. főút szervizútjaként létesülő út a Luppa-szigeti úttól a

városhatárig
 A Kék Duna utca a József Attila utcától a városhatárig
 Budakalász és Pomáz határán tervezett út a Kék Duna utcától a Szentendrei (1108 j.) útig
  Szegfű utca



 Martinovics utca a Szent László u. és  Széchenyi u. között
 Széchenyi utca a Martinovics u. és Ország út (1108 j. út) között
 Erdőhát utca a Klisovác utca és a városhatár között
 Klisovác utca a Budai út és a Pomáz Elkerülő út között
 Hegyalja utca – Bokros utca – Dolinai utca
 Kőbányai út a Budai út és a Damjanich utca (1108 j. út) között az ábrán jelzett nyomvonalon
 Tervezett átkötő út a Kőbányai út és a Klisovác utca között
 A „Havária út” nyomvonala.
 Sport utca – Tanító utca nyomvonalon

 Gyalogos-kerékpáros zóna kijelölése javasolt
 a Luppa-szigeti út Duna-parti visszafordulója térségében,
 az Omszk-tó körül,
 a Béke-sétányon, valamint,
 a Városközpontban.

Lakó-pihenő övezet, vagy 30-as zóna kijelölése javasol a tanulmány 17. ábráján jelölt területeken.


