
 

 

 

Véleménylapokon leadott vélemények, javaslatok 

 

Amennyiben nem tudunk dűlőre jutni, rosszabb ne legyen.  

Véleményem szerint a Kántor utca egyirányúsítása a legjobb módszer a forgalom 

csillapítására. Jelenleg a Téglási András utcában a délutáni-koraesti órákban a kertünk 

használhatatlan a hatalmas forgalom miatt. Javasolnám, hogy az egyirányúsításon túl, annak 

betartatására is kiemelt figyelmet fordítsanak, főleg a kezdeti időszakban rendészei/rendőri 

jelenléttel.  

Ha nem tudnak jelentősen javítani a helyzeten, akkor néhány család miatt ne rontsanak rajta 

a többség kárára. 

Nem fogadom el az egyirányúsítás gondolatát. 

Amennyiben nem jutunk dűlőre, rosszabb ne legyen.  

A Káplán utca használatát ellehetetleníti a tervezett egyirányúsítás. Számunkra 

elfogadhatatlan megoldási javaslat. A kérdéses területen célforgalom részére kell elérhetővé 

tenni a behajtást. CSAK CÉLFGRGALOMNAK. 

A Kántor és a József Attila kereszteződése felé gyalogosan életveszélyes a Kántor utca, 

mert nincs járda.  

Valamit mindenképp csinálni kell. Pl. mindkét oldalon behajtani tilos tábla, kivéve engedéllyel 

vagy kivéve célforgalom + kamera 

Lakó pihenő övezet táblák kihelyezése. A Kántor utca egyirányúsítása rossz megoldás, 

elfogadhatatlan. Aránytalanul korlátozza a helyben lakókat.  

Örülnék, ha zsákutca lenne a Kántor. Kevesebb autó legyen – súlyosan asztmás a férjem, a 

folyamatos benzingőz nagyon káros neki. Nem biztonságos jelenleg a gyalogos forgalom.  

Védjék meg a Kántor utcát – elsődleges legyen a biztonságos közlekedés, kevesebb legyen 

az átmenő forgalom. 

A Kántor utca egyirányusítása nem jó megoldás, túl sokat kellene kerülni. Rövid távú 

lehetőésg: behajtani tilos kivéve engedéllyel. Közép távú: HÉV átjáró áteresztő 

képességének javítása + Óbuda-Téglási elkerülő út mielőbbi megépítése 

Ha a Kántor utca elején nem lenne járda, akkor semmi gond nem lenne. Egyirányúsítást 

semmiképp nem szeretnénk.  

Nem értek egyet az egyirányúsítással. A célirányos forgalomra valókorlátozással értenék 

egyet.  

Bár megértem a kérdéses utcákban lakók igényét, ez – egyirányúsítás ötlete - náluk sokkal 

nagyobb számú budakalászi lakos érdekével ellentétes. Más megoldást kellene találni. A 

 



HÉV átjáró lámpáinak jobb beállítása, a Kántor utcában az úttest kiszélesítése, járdaépítés, 

a betongyűrűk elbontása, mentesítő útszakasz építése az Óbuda utca felől.  

A Kántor utca egyirányúsítása nem jó megoldás. Jelentősen megnehezítené a mindennapi 

életünket. Fontos lenne a HÉV átjáró lámpáinak megfelelő beállítása.  

Az egyirányúsítással nem értek egyet. A délutáni csúcsidőben a városból jövet autóval a 

Mályva utcai óvoda csak erre megközelíthető. A HÉV átjáró lámpáinak jobb szabályozása 

kellene és új megközelítési útvonal létrehozása az Óbuda utca felől.  

A Kántor utca egyirányúsítása nem elfogadható. Elkészült egy gyatra minőségű út, de hol a 

járda, hol a kerékpáros sáv? Miért szűk az utca? Miért csak a Klenityben? Mi lesz 

Szentistvántelep forgalomszabályozásával?  

A HÉV átjárónál a közlekedési lámpa áthangolása, esetleg megszüntetése.  

Az egyirányúsítás nem elfogadható, Szeretnénk, ha a hazajutásunk a 2 érintett utcába 

továbbra is megoldható lenne plusz kilométerek és plusz idő nélkül.  

A Klenityben lakóhellyel rendelkező lakosok kérhessenek engedélyt gépjárműveikre és így 

hajthassanak be ingatlanjaikba. Támogatnék XXI. századi megoldásokat ennek hatékony 

végrehajtására, pl. rendszámfelismerő kamera felhelyezésével (aki engedély nélkül hajt be, 

az kapjon figyelmeztetést/bírságot). 

Az átmenő forgalmat szükséges szabályozni. A helyben lakóknak a lakóingatlanjaikhoz a 

bejutást az erre a célra épített úton (Kántor u.) biztosítani szükséges.  

A Csapás u. lezárásával nem lesz gyorsabb a József A. u. haladása, most a HÉV miatt 

úgysem lehet folyamatosan haladni. Sok olyan javaslat elhangzott, ami megvalósítása többet 

ér. Javaslom a Dézsák megszüntetését, és hogy az Óbuda-Téglási u. megépítéséig ne 

korlátozzák a szetistvántelepiek behajtását. Kérem, gondoljanak a több évtizede itt lakó 

szentistvántelepiekre! 

Javaslom az Ország út Téglási sarkot sorompóval ellátni.  

Javaslom a Téglási u. Szentendrei út és Sekrestyés utca közötti részt egyirányúsítani a 

Klenity felé. Az időszakos tiltás nem segít azokon a napokon, órákon, amikor a 11-es út beáll 

az időszakon kívül. Gyakori sajnos. A Kántor utca végig alkalmatlan a kétirányú forgalomra, 

csak a teljes átmenő forgalom kizárása oldhatja meg a problémát.  

A forgalomcsökkentés (pl egyirányúsítás) előtt meg kell lépni azokat az intézkedéseket, amik 

nem lehetetlenítik el az itt lakókat az egyirányúsítással. 

A behajtani tilos, kivéve engedéllyel tábla kihelyezése és betartatása rendőrök 

ellenőrzésével. 

Kispap utcai lakosként kifejezetten ellenezzük a Kántor utca egyirányúsítását.  

A Kántor utca egyirányúsítását ellenzem, legyen valamilyen műszaki megoldás a Klenityiek 

bejutására.  

Nem korlátozható az itt élők szabad közlekedése. Legyen sorompóval lezárva a terület.  

Legyen járda a Kántor utcában. Az uta egyirányúsítása szükséges a közlekedés biztonsága 

szempontjából, de csak az Óbuda utca bevonásával célszerű, amely az ellenkező irányú 

forgalmat szolgálhatná ki. Amíg ez megvalósulhat, addig a beléptetéses korlátozás volna a 



legjobb, mégpedig chipkártyás megoldással, amely szükség esetén más gépjárműben is 

használható.  

A mi családunk jelenleg a Kispap utcában lakik és közeljövőben Szentistvántelepre 

költöznénk. Csak amiatt választottuk azt a részt, hogy kikerüljük a nagy forgalmat (férjem 

Dél-Pestre jár dolgozni). Ez a változtatás nálunk azt eredményezné, hogy kevesebb időt 

tölthetnének a gyerekek velünk, ami számunkra nagyobb veszteség lenne. A 

forgalomcsökkentéssel egyet értünk! Javaslat: Kántor utcába végig járda kialakítása.  

Javasom a Téglási utca végét egyirányúsítani a Szentendrei út felől a Kántor u. felé.  

Javaslom a Kántor u. lakó-pihenő övezetté nyilvánítás, rendszám alapú felismeréssel történő 

beengedést.  

Az nem járható, hogy az itt lakók kerülővel jussanak el az otthonukba ezzel terhelve más 

útvonalakat.  

Javaslom sorompó kihelyezését.  

Ne zárják ki az itt lakókat a Kántor utca egyirányúsításával.  

Javaslom sorompó kihelyezését vagy más eszközzel beléptetés bevezetését.  

Az egyirányúsítással nem értek egyet. Aránytalan és súlyosan hátrányos az itt élőkre nézve. 

Legyen tilos az átmenő forgalom.  


