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1. BEVEZETŐ 

 

Az ECC Real Estate Vagyonkezelő Kft. megbízásából készítettük az Etele úti bevásárlóközpont 

infrastruktúra tervezésének az épület engedélyezési tervéhez tartozó közlekedési 

koncepciótervet, az épület közlekedési alátámasztó munkarésze felülvizsgálatának 

keretében. A tervezési terület a bevásárlóközpont tömb határoló útjai: Etele út – Somogyi út 

– Gyergyótölgyes utca – Hadak útja határolt terület. Magában foglalja az érintett terület 

2012 óta megváltozott közlekedési, forgalomtechnikai, illetve az épület mélygarázsának 

férőhely illetve ki- és bejáratának következtében módosuló csomóponti változásait. 

 

A 2012-ben az Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi Központ építési engedélyezési 

tervének részeként elkészült közlekedési és közmű alátámasztó munkarészek a 

bevásárlóközpont terveinek módosítása valamint külső tényezők változása miatt teljes 

egészében módosultak, ezért új közlekedési és közmű alátámasztó munkarész elkészítése 

vált szükségessé a bemenő paraméterek megváltozása miatt.  

 

2011/2012-höz képest megváltoztak a térség forgalmi viszonyai: 

 

- Az Andor utca 2x2 sávossá bővítése 2010-ben fejeződött be. A forgalom 

átrendeződése, az egyes forgalmi irányok arányának változása csak fokozatosan 

történt meg, az eltelt időszak folyamán váltak véglegessé. 

- 2013-ban átadásra került a 4-es metróvonal, amivel párhuzamosan 247 férőhelyes 

P+R parkoló került átadásra az Etele téren, amely 2015-ben szilárd burkolatot kapott. 

A metróvonal megnyitásával átalakult a felszíni tömegközlekedési hálózat, aminek 

következteében az Etele úton az autóbusz forgalom jelentősen csökkent.  

- 2015-ben újabb, 221 férőhelyes P+R parkoló került átadásra a Volán végállomástól 

délre 

- A 2012-ben elkészült Közlekedési alátámasztó munkarész feltételezési között 

szerepelt a Somogyi út 2x1 forgalmi sávos kiépítése a Gyergyótölgyes utca – Borszéki 

út között. Az azóta eltelt időszakban kiderült, a Somogyi út kiépítése mind rövid, 

mind középtávon nem reális, ezért jelen munkarész az út meglétével nem számol a 

Somogyi út – Gyergyótölgyes csomópont nem jelzőlámpás irányítású. 

- 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása kiviteli terveinek 

(forgalomtechnika, út, közmű, stb.) figyelembe vétele. 

 

A felsorolt változások miatt 2015-ben új forgalomfelvétel vált szükségessé, ami a forgalmi 

modell módosításával is együtt járt.  
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2011/12-höz képest módosultak a bevásárlóközpont tervei: 

 

- A pinceszinti parkoló területek, parkolóhelyek optimalizálása miatt megváltozott a 

Hadak útja felőli be- és kihajtók kialakítása, emiatt módosult a Hadak útja Etele út – 

Gyergyótölgyes utca közötti szakasza, valamint a Gyergyótölgyes utca – Hadak útja 

csomópont. 

- A Hadak útja felőli gyalogos főbejárat a belső padlószinttel azonos magasságban 

kapcsolódik a külső terepszinthez. Emiatt a Hadak útját le kell süllyeszteni - maximális 

süllyesztés 40 cm az úttengelyben – valamint a Hadak útja lesüllyesztett szakaszán 

támfal építés szükséges. Hadak útján a támfalépítés miatt szükséges a gyalog- és 

kerékpárút átépítése. 

- A Gyergyótölgyes út felőli be- és kihajtók helye egy forgalmi sávnyit eltolódott az 

Etele tér irányába. 

- A kerékpárok telken belüli elhelyezése terepszinten történik a szabályozási terv 

szerinti közhasználat céljára átadandó Etele úti „sétány” mentén. 

- Módosultak az épület közmű kitörései. 

- Módosult a bevásárlóközpont parkoló kapacitása. A parkolóház és a mélygarázs 

férőhelyének módosulása miatt változott az épület ki- és bejáratainak várható 

nappali és éjszakai forgalma illetve a tervezett bevásárlóközpontot érintő utak távlati 

forgalomnagysága 

 

A felsorolt okok miatt a 2011/2012-es korábbi közlekedési és közmű alátámasztó 

munkarész teljes átdolgozása vált szükségessé, a korábbi anyagrészekhez képest két új 

munkarész készült.  

 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

A tervezési terület az Etele út – Somogyi út – Gyergyótölgyes utca – Hadak útja által határolt 

terület, amely magában foglalja a határoló utakat illetve azok csomópontjait.  

Az Etele út kerületi tulajdonú 2x2 sávos kialakítású II. rendű főút, mely fontos 

tömegközlekedési tengely. A szélső sáv mindkét irányban parkolósáv. Itt közlekednek 

jelenleg a 103-as és 58-as autóbuszok, előbbi Dél-Pesttel, utóbbi Újbuda központtal biztosít 

kapcsolatot. Az Etele (-Hengermalom út) út jelentős haránt irányú főút, amely a Hungária 

gyűrű budai folyatásaként funkcionáló Szerémi úttól kiindulva Kelenföld központját 

keresztezve tárja fel a kerületet egészen az Etele térig felfűzve közben a kelenföldi 

lakótelepet. 

A Somogyi út fővárosi tulajdonú 2x1 forgalmi sávos kialakítású II. rendű főút, mely az Etele 

tér térségének a kerület északi és központi területeivel teremt kapcsolatot a Bartók Béla út 

folytatásaként. Az útvonal befejezetlen, az Egér útig terjedő szakasza hiányzik, így jelenleg 
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észak-déli relációban nem teljes értékű. Az Etele úttal és a Gyergyótölgyes utcával alkotott 

csomópontja nem jelzőlámpával szabályozott. 

A Gyergyótölgyes utca fővárosi tulajdonú gyűjtőút. Jelenleg a Volánbusz számára fontos 

útvonal, hiszen járatainak többsége a Borszéki utca felől a Gyergyótölgyes utcán keresztül éri 

el az Etele téri végállomást. A Somogyi úttal és a Hadak útjával alkotott csomópontja nem 

jelzőlámpával szabályozott. 

A Hadak útja kerületi tulajdonú 2x1 forgalmi sávos kialakítású gyűjtőút, a Borszéki utca – 

Than Károly utca – Hadak útja által alkotott összekötő útvonal része, mely jelenleg – egyéb 

összeköttetés hiányában – biztosítja az észak-déli irányú összeköttetést az Etele út (dél-

Buda) és az Andor utca - Egér út (agglomeráció) között. A Volánbusz járatainak többsége az 

Egér út felől érkezve a Hadak útján közelíti meg az Etele téri Volán pályaudvart, így a Borszéki 

út jelentős autóbusz forgalmat bonyolít. A Volánbuszon kívül a BKV is üzemeltet menetrend 

szerinti járatot. A Hadak útja az Etele úthoz csatlakozva végződik jelzőlámpás irányítással 

ellát0,ott csomópontban. 

Az érintett utakon 2008-ban történt forgalomfelvétel, melynek eredményei 2011-ben 

felülvizsgálatra kerültek, azonban az akkori adatok aktualizálása szükségessé vált.  

- Az Andor utca 2x2 sávossá bővítése 2010-ben fejeződött be. A forgalom 

átrendeződése, az egyes forgalmi irányok arányának változása csak fokozatosan 

történt meg, az eltelt időszak folyamán váltak véglegessé. Az Andor utca 

kapacitásbővítésének hatása jelenleg már pontosabban vizsgálható.  

- 2013-ban átadásra került a 4-es metróvonal, amivel párhuzamosan 247 férőhelyes 

P+R parkoló került átadásra az Etele téren. A metróvonal megnyitásával átalakult a 

felszíni tömegközlekedési hálózat, aminek következteében az Etele úton az 

autóbuszforgalom jelentősen csökkent.  

- A 2012-ben elkészült Közlekedési alátámasztó munkarész feltételezési között 

szerepelt a Somogyi út 2x1 forgalmi sávos kiépítése a Gyergyótölgyes utca – Borszéki 

út között. Az azóta eltelt időszakban kiderült, a Somogyi út kiépítése mind rövid, 

mind középtávon nem reális, ezért a koncepcióterv az út meglétével nem számol. 

A bemutatott okok miatt 2015. májusában 5 darab csomópontban (Hadak útja – Etele út; 

Hadak útja – Gyergyótölgyes utca; Etele út – Somogyi út; Etele út – Bártfai utca; Egér út – 

Olajbogyó utca) részletes, a többi keresztmetszeten rövid idejű mintavételes 

forgalomszámlálás alapján történt mérnöki becslés szerint felmérésre került a fejlesztési 

területet érintő utak forgalma. A mérési eredmények szimulációs modell segítségével 

feldolgozásra kerültek. A határoló utakon mért meglévő forgalomnagyságokat az alábbi 

táblázatok mutatják be. 
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2.1. ábra Az egyes mérési pontok elhelyezkedése és a szimulációs modell kivágata 

 

Mérőpont Mért keresztmetszet

1/4 Borszéki utca 

2 Thán Károly utca

5/13 Gyergyótölgyes utca

7 Somogyi út (Gyergyótölgyes u. - Etele út)

8 Somogyi út (Etele út - Bartók Béla út)

9 Etele út (Somogyi út - Hadak útja)

10 Etele út (Hadak útja - Bártfai u.)

11/12 Hadak útja (Etele út - Gyergyótölgyes u.)  

2.1. táblázat Az egyes mérési pontok jelentése 
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A B1+C1k+G
B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

1           Olajbogyó utca 19942 365 429 1681 14 17 21623 379 446

2           Than Károly u. 3894 52 39 329 2 2 4223 54 41

4           Borszéki u. 19034 231 429 1605 9 17 20639 240 446

5           Gyergyótölgyes, nyugat 9015 173 416 760 7 16 9775 180 432

7           Somogyi út, dél 8005 160 77 675 7 3 8680 167 80

8           Somogyi út, észak 11093 128 77 935 5 3 12028 133 80

9           Etele út, bevkp. 3415 346 167 288 14 7 3703 360 174

10        Etele út, Hadak előtt 15869 141 148 1338 6 6 17207 147 154

11        Hadak útja, észak 12500 173 71 1054 7 3 13554 180 74

12        Hadak útja, közép 12538 160 77 1057 7 3 13595 167 80

13        Gyergyótölgyes, kelet 9028 339 416 761 13 16 9789 352 432

14        Hadak útja, dél 20748 301 416 1749 12 16 22497 313 432

Sorszám Mért útszakasz

Fejlesztés nélkül 2015 [jármű]

06-22 h 22-06 h ÉÁNF

 

2.2. táblázat A tervezett bevásárlóközpontot határoló utak meglévő forgalomnagysága 

2.3. táblázat Az egyes járműkategóriák értelmezése 

Az eredmények szerint jelenleg kapacitáshiány az érintett utakon nem jelentkezik, azonban a 

Hadak útja fontos észak-déli összekötő szerepe miatt jelentős forgalmat bonyolít, amely 

azonban a bevásárlóközpont által generált megnövekedett forgalmat kapacitásbővítés, 

illetve egyéb fejlesztés nélkül nem tudja kezelni. Ugyanez elmondható a Gyergyótölgyes 

esetében is. 2012-höz képest ami különbség, hogy a Borszéki út – Hadak útja – 

Gyergyótölgyes utca – Somogyi út forgalma jelentősen megnőtt, miközben az Etele út 

forgalma csökkent. Előbbinek oka az őrmezei építkezés, aminek következtében sokan 

elkerülik az autópálya bevezetőt. Az Etele út esetében a 7-es buszcsalád átalakítása valamint 

az 1-es villamos meghosszabbítása miatt jelentősen csökkent a csuklós autóbuszok száma, 

illetve az személygépkocsi forgalom csökkenés oka az Andor utcára történt 

forgalomátrendeződés.  

Akusztikai  
járműosztály 

OKKF járműosztályok betűjelei Meghatározás 

I. A SZGK+KTGK 

Személygépkocsi, kistehergépkocsi, 
kisautóbusz egy- vagy kéttengelyes 
utánfutóval (megengedett legnagyobb 
össztömeg ≤ 3,5 t) 

II. B1+C1k+G 
BUSZ_E+KNTGK+ 

MKP 

Egyes autóbusz, közepesen nehéz 
tehergépkocsi  
(3,5 t < megengedett legnagyobb 
össztömeg ≤ 7,5 t), motorkerékpár és 
segédmotoros kerékpár 

III. B2+C1n+C2++D+E+F 
BUSZ_CS+NTGK+ 
POTK+NYSZER+ 

SPEC 

Csuklós autóbusz, nehéz tehergépkocsi 
(megengedett legnagyobb össztömeg > 7,5 
t), pótkocsis tehergépkocsi, nyerges 
vontató, speciális nehéz járművek 
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3. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

3.1. Tervezett beruházások forgalmi hatásai 

A tervezési terület az Etele út – Somogyi út – Gyergyótölgyes utca – Hadak útja által határolt 

terület, amely magában foglalja a határoló utakat illetve azok csomópontjait.  

 

3.1. ábra A fejlesztési terület közvetlen hatásterülete 

 

A tervezett állapotban az alábbi fejlesztéseket vettük alapul:  

- Az Etele út – Borszéki út – Gyergyótölgyes utca – Somogyi út által határolt közel 

23.700 m2 területű, mai Számalk (13-as), tömbön, 1230 darab parkolóhellyel 

rendelkező bevásárlóközpont épül.  

- A Somogyi út – Gyergyótölgyes utcai csomóponttól dél-nyugatra, a Volán 

pályaudvartól délre további 221 darab P+R férőhely létesül. 

- 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása 

 

A fenti fejlesztések figyelembe vételével forgalmi szimulációs vizsgálatot folytattunk. A 

vizsgálat módszeréül a mikroszimulációs forgalmi modellezést választottuk, eszközéül a 

karlsruhe-i egyetemen kifejlesztett, Európában széleskörően elterjedt szoftvert, a VISSIM-et 

használtuk. Néhány szóban röviden bemutatjuk a szoftver lényeges specifikációit. 
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A VISSIM egy mikroszkopikus, tizedmásodperces szimulációs ciklusidejű, a közlekedői 

magatartást, járműdinamikát leképező szimulációs modell, mely városi egyéni- és 

tömegközlekedés modellezésére került kifejlesztésre a közlekedési hálózat végletekig 

valósághű leképezése mellett (forgalmi sávok, elsőbbségi viszonyok, jelzőlámpás 

csomópontok, jármű összetétel és karakterisztika, tömegközlekedési megállóhelyek, 

menetrendek stb.). A program alkalmas a közlekedési folyamat komplex elemzésére, 

változatok értékelésére. Különösen alkalmas jelzőlámpás rendszerek finomhangolására, 

különböző forgalomirányítási rendszerek, stratégiák, részletes elemzésére. Különböző 

csomóponti kialakítások (jelzőlámpás, elsőbbségi szabályozás, körforgalom) 

összehasonlítására, dinamikus útvonalválasztási problémák modellezésére, és szinte minden 

közlekedési szituáció analizálására. 

A vizsgálat módszertanát az alábbi blokkdiagramm mutatja be: 

 

 

3.2. ábra A forgalmi előrebecslés módszertanának blokkdiagrammja  

 

A tervezett fejlesztések hatására a harántoló utak forgalma változik, a bevásárlóközpont 

átadása utáni forgalom nagyságokat az alábbi táblázat mutatja be. 
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A B1+C1k+G
B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

1           Olajbogyó utca 21314 386 429 1724 15 17 23038 401 446

2           Than Károly u. 5356 66 46 375 3 3 5731 69 49

4           Borszéki u. 20462 391 429 1650 14 17 22112 405 446

5           Gyergyótölgyes, nyugat 9466 180 437 774 8 17 10240 188 454

7           Somogyi út, dél 8144 167 91 680 8 4 8824 175 95

8           Somogyi út, észak 10850 135 91 927 6 4 11777 141 95

9           Etele út, bevkp. 3506 318 174 291 13 8 3797 331 182

10        Etele út, Hadak előtt 17075 120 148 1376 5 6 18451 125 154

11        Hadak útja, észak 14586 201 71 1119 8 3 15705 209 74

12        Hadak útja, közép 14908 174 77 1131 8 3 16039 182 80

13        Gyergyótölgyes, kelet 12915 464 437 882 17 17 13797 481 454

14        Hadak útja, dél 23818 329 416 1844 13 16 25662 342 432

Sorszám Mért útszakasz

Fejlesztéssel 2019 [jármű]

06-22 h 22-06 h ÉÁNF

 

3.1. táblázat A tervezett bevásárlóközpontot érintő utak forgalomnagysága, 2019 bevásárlóközponttal 

A B1+C1k+G
B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

1           Olajbogyó utca 21936 383 450 1849 15 18 23785 398 468

2           Than Károly u. 3193 55 41 270 2 2 3463 57 43

4           Borszéki u. 20937 243 450 1766 9 18 22703 252 468

5           Gyergyótölgyes, nyugat 9917 182 437 836 7 17 10753 189 454

7           Somogyi út, dél 8806 168 81 743 7 3 9548 175 84

8           Somogyi út, észak 12202 134 81 1029 5 3 13231 140 84

9           Etele út, bevkp. 3757 363 175 317 15 7 4073 378 183

10        Etele út, Hadak előtt 17456 148 155 1472 6 6 18928 154 162

11        Hadak útja, észak 13750 182 75 1159 7 3 14909 189 78

12        Hadak útja, közép 13792 168 81 1163 7 3 14955 175 84

13        Gyergyótölgyes, kelet 9931 356 437 837 14 17 10768 370 454

14        Hadak útja, dél 22823 316 437 1924 13 17 24747 329 454

Sorszám Mért útszakasz

Fejlesztés nélkül 2030 [jármű]

06-22 h 22-06 h ÉÁNF

 

3.2. táblázat A tervezett bevásárlóközpontot határoló utak forgalomnagysága, 2030 bevásárlóközpont 

nélkül 

A B1+C1k+G
B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

1           Olajbogyó utca 23445 405 450 1896 16 18 25342 421 468

2           Than Károly u. 5892 69 48 413 3 3 6304 72 51

4           Borszéki u. 22508 411 450 1815 15 18 24323 425 468

5           Gyergyótölgyes, nyugat 10413 189 459 851 8 18 11264 197 477

7           Somogyi út, dél 8958 175 96 748 8 4 9706 184 100

8           Somogyi út, észak 11935 142 96 1020 6 4 12955 148 100

9           Etele út, bevkp. 3857 334 183 320 14 8 4177 348 191

10        Etele út, Hadak előtt 18783 126 155 1514 5 6 20296 131 162

11        Hadak útja, észak 16045 211 75 1231 8 3 17276 219 78

12        Hadak útja, közép 16399 183 81 1244 8 3 17643 191 84

13        Gyergyótölgyes, kelet 14207 487 459 970 18 18 15177 505 477

14        Hadak útja, dél 26200 345 437 2028 14 17 28228 359 454

Sorszám Mért útszakasz

Fejlesztéssel 2030 [jármű]

06-22 h 22-06 h ÉÁNF

 

3.3. táblázat A tervezett bevásárlóközpontot határoló utak forgalomnagysága, 2030 

bevásárlóközponttal 
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Jelen tudásunk szerint középtávon a Somogyi út nem kerül kiépítésre. A Somogyi út 

meghosszabbításának elmaradása miatt a bevásárlóközpontot leszámítva más 

forgalomvonzó létesítménnyel, beruházással nem számoltunk a környéken, ami új forgalmat 

vonzana. A bevásárlóközpont által generált plusz forgalom, illetve biztonsági tartalék 

beépítésével képződött a távlati forgalom. Ezen forgalmak a forgalmi modell koncepciótervi 

futtatásának eredményei, a következő tervfázis során ezen eredmények még pontosításra 

kerülnek, így kisebb eltérések adódhatnak. A távlatban a bevásárlóközponton kívül más 

forgalomgeneráló hatással nem számoltunk. A becslés egy olyan állapottal számolt, hogy a 

meglévő forgalomnagyság nem csökken és a bevásárlóközpont forgalomgeneráló hatása is 

megjelenik. A tervezett kialakítás a távlati forgalmat képes fogadni, ami sokban köszönhető 

annak, hogy a Gyergyótölgyes utca – Somogyi út csomópont nem jelzőlámpás irányítású. Az 

őrmezei csomópont átadása után a forgalom – elsősorban a Borszéki – Hadak útja – 

Gyergyótölgyes utca – Somogyi út útvonalon – vélhetően csökken majd, a távlatilag becsült 

forgalmak (elsősorban a személygépkocsi) ez esetben csökkenhetnek.  

Az Etele úton a II. forgalmi kategória csökken, mivel az 1-es villamos Etele térig történő 

átadása után a sűrű 103-as autóbusz járat megszűnik. 

 

 

3.3. ábra Tervezett forgalmak 
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A fejlesztések illetve a megnövekedett forgalmi igények miatt az alábbi beruházások 

szükségesek: 

 

 Jelzőlámpás csomópont kialakítása Hadak útja – Gyergyótölgyes utca csomópontban 

 A bevásárlóközpont parkolójának és mélygarázsának megközelítése és elhagyása 1-1 

ki- és bejáraton keresztül a Hadak útján illetve 2 kijáraton és 1 bejáraton keresztül a 

Gyergyótölgyes úton. A Hadak útja és a mélygarázs ki- valamint behajtójának 

csomópontja jelzőlámpás.  

 Kerékpárút építése az Etele út Somogyi út – Hadak útja szakaszán, illetve a Somogyi 

úton. Az Etele úton épített kerékpárút a mai Gyergyótölgyes utcán át vezetett 

kerékpárutat pótolja, mely a vasúti pályaudvaron át haladva Őrmező felé biztosít 

kapcsolatot.  

 

Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása projekt keretében az Etele út – 

Somogyi út, valamint az Etele út – Hadak útja csomópontok átépítésre kerülnek. Az Etele út – 

Somogyi út csomópont jelzőlámpás irányítást kap.  

 

A csomóponti fejlesztések miatt a Hadak útja 2x2 sávossá bővül az Etele út és a 

Gyergyótölgyes utca között. A Hadak útjáról nyílik az épület mélygarázsa. Az Etele út – Hadak 

útja, Hadak útja – mélygarázs ki- és bejárat valamint a Hadak útja – Gyergyótölgyes utca 

csomópont hangolt rendszert alkot.  

A Gyergyótölgyes utca a Somogyi úti illetve a bevásárlóközpont parkolóházának ki- illetve 

bejárati torkolatában 4 sávossá bővül, a Hadak útja felé 3 sávossá szűkül. Az útszakasz 

jelentősége megnő, hisz a parkolóház bejárata a Gyergyótölgyes utcáról nyílik, valamint itt 

található a loading dock (rakodó) kijárata is. A Hadak útja keleti oldalán meglévő szűk és 

balesetveszélyes közös gyalog- és kerékpárút helyett fizikailag (K szegéllyel) elválasztott 

gyalog- és kerékpárút épül. A Megbízó kérésére a Hadak útja a Gyergyótölgyes utca – Etele 

út szakaszon lesüllyesztésre kerül annak érdekében, hogy a bevásárlóközpont keleti ki- 

illetve bejárata és a pláza földszintje egy szintben legyen. 

Az Etele út Somogyi út – Hadak útja közti szakaszának kialakítása a BKK 1-es villamos Etele 

térig történő meghosszabbítása projektje keretében eltérő a 2012-es közlekedési 

alátámasztó munkarészhez képest. Ez ügyben egyeztetés történt a BKK-val. A gyalogos sáv 

és a kerékpárút változatlanul a 2012-es munkarész szerint kerül ábrázolásra, csatlakozva az 

1-es villamos terveihez.  

A bevásárlóközpont mélygarázsával szembeni lakótelepi lakóút forgalmi rendje megváltozik. 

Jelenleg a Tétényi úttól a Hadak útjáig tartó útszakasz nyugati irányban egyirányú. A Hadak 

útja forgalmi rendjének változása miatt a lakóút forgalmi rendje megváltozik, az 54. számig 

keleti irányban egyirányú. A lakótömb elérhetősége ezzel azonban nem romlik, mivel a 

párhuzamos utcán keresztül a körüljárás biztosítható.  
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Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és a bevásárlókomplexum építése 

során 19 db parkolóhely szűnik meg, viszont a bevásárlókomplexum építése során 

közterületen parkolóhelyek létesülnek, így az 1-es villamos Etele térig történő 

meghosszabbítása projekt megvalósulásához képest további két parkolóhely létesül. 

 

 

Rendelkezésre álló parkolóhelyek 

az egyes projektelemek 

megvalósulása után [db] 

Meglévő állapot 
1-es villamos 

után 

1-es villamos és 

Etele Plaza után 

Etele út 35 28 22 

Somogyi út 12 0 0 

Hadak útja 16 16 0 

Than Károly utca 0 0 24 

Összesen 63 44 46 

3.4. táblázat Az 1-es villamos és az Etele Plaza beruházás után megmaradó parkolóhelyek száma a 

meglévő állapothoz képest 

 

 

Az épület parkolóházának illetve mélygarázsának várható forgalmát az alábbi táblázat 

mutatja be: 

 

A B1+C1k+G
B2+C1n+C2+

D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+C2

+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

Gyergyótölgyes kihajtó 1 497       0 0 47 0 0 1 544 0 0

Gyergyótölgyes behajtó 1 490       0 0 47 0 0 1 537 0 0

Hadak útja kihajtó 1 158       0 0 25 0 0 1 183 0 0

Hadak útja behajtó 1 192       0 0 24 0 0 1 216 0 0

Gazdasági udvar 11 Gazdasági udvar 20-24 10-12 5-7 0 0 0 20-24 10-12 5-7

Parkoló
Parkolóhelyek 

száma /db/

694

536

Ki- és behajtók

Gyergyótölgyes 

parkolóház

Hadak útja 

mélygarázs

22-06 h

Fejlesztéssel 2019 [jármű/db]

06-22 h 0-24 h

 

3.5. táblázat Az épület ki- és bejáratainak várható nappali és éjszakai forgalma, 2019 

A B1+C1k+G
B2+C1n+C2+

D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+C2

+D+E+F
A B1+C1k+G

B2+C1n+

C2+D+E+F

Gyergyótölgyes kihajtó 1 647       0 0 52 0 0 1698 0 0

Gyergyótölgyes behajtó 1 639       0 0 52 0 0 1691 0 0

Hadak útja kihajtó 1 274       0 0 28 0 0 1301 0 0

Hadak útja behajtó 1 311       0 0 26 0 0 1338 0 0

Gazdasági udvar 11 Gazdasági udvar 20-24 10-12 5-7 0 0 0 20-24 10-12 5-7

Gyergyótölgyes 

parkolóház

Hadak útja 

mélygarázs

694

358

Fejlesztéssel 2030 [jármű/db]

Parkoló
Parkolóhelyek 

száma /db/
Ki- és behajtók

06-22 h 22-06 h 0-24 h

 

3.6. táblázat Az épület ki- és bejáratainak várható nappali és éjszakai forgalma, 2030 
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Fontos megjegyezni, hogy autóbusszal érkező rendszeres vásárlói forgalomra az épületben 

nem kell számítani. 

Az Etele tér és környezete 12 tonnás össztömegkorlátos övezetben található, áruszállítás 

szempontjából célforgalomban behajtási hozzájárulás nélkül megközelíthető utak az Egér út, 

Borszéki utca és a Thán Károly utca. A jövőben az Etele teret érintő fejlesztések 

megvalósulása esetén áruszállítás szempontjából a bevásárlóközpont 2 alternatív útvonalon 

közelíthető meg: Etele út, Hadak útja. 

 

3.4. ábra Lehetséges áruszállítási útvonalak 

Az említett útvonalakra jelenlegi behajtási hozzájárulás szükséges. Célszerű a korlátozás 

feloldását a Hadak útjára, Etele útra és a Gyergyótölgyes utcára kiterjeszteni. Ez ügyben a 

BKK Zrt.-vel szükséges egyeztetni. 

 

Az Etele téren 247 férőhelyes P+R parkolót került kialakításra a Gyergyótölgyes utcától délre. 

A BKK-val történt egyeztetés során a P+R parkoló mellett a 4 forgalmi sáv és a P+R parkoló 

oldalán 1,5 méter szélességű járda biztosítható. A P+R 2015 decemberében szilárd 

burkolatot kapott.  

 

2015 szeptemberében további P+R parkoló került kialakításra a Volán pályaudvartól délre 

található területen. A P+R parkoló 221 férőhelyes. A parkoló megközelítése ideálisan 

Kelenvölgy és az agglomeráció felől az Egér út – Borszéki utca útvonalon, az Andor utca felől 

a Thán Károly utca – Hadak útja útvonalon. 
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3.5. ábra Etele téri P+R és optimális elérési útvonal az agglomeráció felől 

3.2. Módosított Hadak útjai mélygarázs ki- illetve bejáratának forgalmi vizsgálata 

 

A bevásárlóközpont építészeti tervei megváltoztak. Ennek következtében a Hadak útjára 

nyíló mélygarázs ki- illetve bejárata módosult. Az eddigi egy helyen történő ki- illetve 

behajtási pont szétválik. Külön ki- illetve behajtási pont létesül, egymástól eltoltan. A 

Megbízó kérte a külső forgalomtechnika, közlekedés vizsgálatát a megváltozott ki- illetve 

behajtási rend figyelembe vételével. 

A Megbízó két változat vizsgálatát kérte.  

- „A” változat: A mélygarázs kihajtója északabbra, a behajtója délebbre a loading dock 

mellett található. A bejárat megközelíthető legyen délről a Hadak útja felől is 

tömbkerülés nélkül.  

- „B” változat: A mélygarázs kihajtója délebbre a loading dock mellett található, a 

behajtója északabbra. A bejárat megközelíthető legyen délről a Hadak útja felől is 

tömbkerülés nélkül.  
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3.2.1. „A”változat ismertetése 

 

3.6. ábra „A” változat forgalomtechnikai helyszínrajza 

 

A Hadak útja az Etele út és a Gyergyótölgyes utca között 2x2 sávos. A mélygarázs behajtónál 

2x3. A forgalom lefolyását forgalmi szimulációval vizsgáltuk.  
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3.7. ábra „A” változat esetén a Hadak útján a forgalom lefolyása a Gyergyótölgyes utca – Etele út 

között 

Az érintett csomópontok forgalmi rendje, kapacitása az alábbiak szerint változik. 

3.2.1.1 Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Mélygarázs behajtó jelzőlámpás csomópont 

A Hadak útja dél felől a meglévő egyhez képest újabb balra kanyarodó forgalmi sávot kapott. 

A Gyergyótölgyes utca felé kanyarodó forgalmi sáv helyzetjelzője dél felé tolódott, azonban a 

forgalmi sáv hossza ezzel arányosan hosszabbodott déli irányban. Ezzel a Gyergyótölgyes 

utca felé illetve a mélygarázsba haladó forgalom szétválasztásra került. A csomópont 3 

fázisú. Kapacitása megfelelő. A mélygarázsba történő behajtás a Gyergyótölgyes utcába 

történő behaladással egy időben történik.  
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3.2.1.2 Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Mélygarázs kihajtó jelzőlámpás csomópont 

Az Etele út felé kanyarodó erősebb irány kapacitásának növelése érdekében a mélygarázsból 

a kihajtás 2 forgalmi sávon történik, egy jobbra és egy balra-jobbra forgalmi sávon keresztül. 

A kihajtás számára akár 15-18s szabad jelzés is biztosítható. A kihajtás ideje alatt történik a 

mélygarázsba történő behajtás is egyben. A Hadak útja felé déli irányban kanyarodó 

forgalom számára kellő hosszúságú felállási hely áll rendelkezésre, a kihajtó ki tud ürülni 

mindkét irányban. A csomópont kapacitása megfelelő.  

3.2.1.3 Hadak útja – Etele út jelzőlámpás csomópont: 

A csomópont a BKK által tervezett fázisterv alapján üzemel. A többi jelzőlámpás csomópont 

ehhez a csomóponthoz hangolt. Mindhárom csomópontban 90 másodperces programok 

üzemelnek. A csomópont kapacitása megfelelő. 

 

Az „A” változat esetén a mélygarázs bejárata és a loading dock bejárata egymás mellett 

található, azonos irányból, egy jobbra kanyarodó forgalmi sávból kiszolgálható, 

kapcitásvesztés nélkül. A szimulációs vizsgálat során kiderült, az egyes csomópontok 

kapacitása elégséges, a Hadak útján torlódás nem tapasztalható, a megoldás 

továbbtervezésre, illetve részletesebb kidolgozásra javasolt.  
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3.2.2. „B”változat ismertetése 

 

3.8. ábra „B” változat forgalomtechnikai helyszínrajza 

 

A Hadak útja az Etele út és a Gyergyótölgyes utca között 2x2 sávos. A mélygarázs behajtónál 

2x3. A forgalom lefolyását forgalmi szimulációval vizsgáltuk. 
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3.9. ábra „B” változat esetén a Hadak útján a forgalom lefolyása a Gyergyótölgyes utca – Etele út 

között 

Az érintett csomópontok forgalmi rendje, kapacitása az alábbiak szerint változik. 

3.2.2.1 Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Mélygarázs kihajtó jelzőlámpás csomópont 

A Hadak útja dél felől a meglévő sávkiosztás szerint üzemel, egy darab balra kanyarodó és 

egyenes forgalmi sávval. A csomópont a mélygarázs kijáratának közelsége miatt 4 fázisú. A 

mélygarázs kijáratának Gyergyótölgyes utcai csomóponthoz való közelsége miatt a kihajtás 

számára 5-7s szabad jelzés biztosítható. A Gyergyótölgyes utcáról az Etele út felé kanyarodók 

miatt a mélygarázsból történő kihajtás külön fázisban történhet, a mélygarázsba történő 

behajtás is másik fázisban történik. A Hadak útja felé déli irányban kanyarodó forgalom 

számára nem áll rendelkezésre kellő hosszúságú felállási hely, a kihajtó nem tud kiürülni. 

Mindezek miatt a csomópont kapacitása jelentősen romlik, kapacitása nem megfelelő. A 

kisebb kapacitás miatt a Hadak útja felől a Gyergyótölgyes utca felé kanyarodó irány 

torlódhat. 
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3.2.2.2 Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Mélygarázs behajtó jelzőlámpás csomópont: 

Az Etele út felé kanyarodó erősebb irány kapacitásának növelése érdekében a mélygarázsból 

a kihajtás 2 forgalmi sávon történik, egy balra és egy balra-jobbra forgalmi sávon keresztül. A 

csomópont kapacitása megfelelő. 

3.2.2.3 Hadak útja – Etele út jelzőlámpás csomópont: 

A csomópont a BKK által tervezett fázisterv alapján üzemel. A többi jelzőlámpás csomópont 

ehhez a csomóponthoz hangolt. Mindhárom csomópontban 90 másodperces programok 

üzemelnek. A csomópont kapacitása megfelelő. 

 

A szimulációs vizsgálat során kiderült, a Gyergyótölgyes utca – Hadak útja – Mélygarázs 

kihajtó csomópontban a kapacitás romlik, a mélygarázs kijárata nem tud kiürülni, egy 

fázisban csak 2-3 db személygépkocsi tud kihaladni. A Hadak útján torlódás nem 

tapasztalható, azonban a Hadak útja felől a Gyergyótölgyes utca felé kanyarodó irányban 

igen, ezért a változat továbbtervezésre, illetve részletesebb kidolgozásra nem javasolt. 

 

A vizsgálat eredményeként a Megbízó az „A” változatot választotta, így jelen munkarész 

ezt a kialakítást tartalmazza.  

3.3. Úttervezés 

 

Pályaszerkezetek: 

A tervezett szolgáltató és kereskedelmi központ körüli határoló útszakaszok – azaz a 

Gyergyótölgyes utca és a Hadak útja - a forgalmi erőbecslések alapján „E” forgalmi terhelési 

osztályba sorolhatók.  

Ennek megfelelően az útpálya javasolt pályaszerkezete a teljes pályaszerkezet építéssel 

érintett felületen:  

- 4cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 

- 7cm AC 22 kötő (F) kötőréteg 

- 7cm AC 22 alap alapréteg 

- 20cm Ckt. cementstabilizációs alapréteg 

- 20cm fagyvédő ágyazati réteg 

Az útépítési engedélyezési terv készítésekor javasolható a meglévő útpálya szerkezetének 

feltárását elvégezni, így azokon a szakaszokon, ahol a jelenlegi burkolat teherbírása lehetővé 

teszi, a meglévő burkolat felső rétegének marásával elkerülhető a teljes rétegrend átépítése.  

A Gyergyótölgyes utca jobb oldalán a  járda átépítését javasoljuk, melynek pályaszerkezete: 

- 3cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg 
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- 15cm Ckt. cementstabilizációs alapréteg 

- 15cm fagyvédő ágyazati réteg 

Az épület körül az építészet kötetben ismertetett járdaburkolat alakítandó ki, ennek 

pályaszerkezete: 

- térkő burkolat (6 v. 8cm vastag) 

- 3cm homokágyazat bitumenemulzióval kezelve 

- 15cm Ckt. cementstabilizációs alapréteg 

- 15cm fagyvédő ágyazati réteg 

A kerékpárutak javasolt pályaszerkezete: 

- 3cm MA 4 öntött aszfalt kopóréteg 

- 15cm Ckt. cementstabilizációs alapréteg 

- 15cm fagyvédő ágyazati réteg 

Helyszínrajzi és keresztmetszeti kialakítás: 

A Gyergyótölgyes utca a Somogyi úti csomóponttól épül át csatlakozva az 1-es villamos 

kapcsán átépülő csomóponthoz. Az utca elején sziget épül a gyalogos-átkelőhelynél. Az 

útpálya a teljes szakaszon egy teljes sávszélességgel bővül mind a kereskedelmi központ, 

mind a csatlakozó utcák, mind a P+R parkolók megközelítését megkönnyítendő jobbra/balra 

kanyarodó sávok létesítése miatt. Az útpálya szélesítésére a jobb oldali szegély vonalának 

módosításával van lehetőség. A metró kijárati műtárgy közelsége miatt előfordulhat, hogy 

egy rövid szakaszon – a Hadak útjával alkotott csomópont előtt – mégis két sávra szűkítendő 

az útpálya. Az út burkolata – a jelenlegi állapothoz hasonlóan – egyoldali esésű. A Somogyi út 

csomópontjától a járműtelep bejáratáig egy 1,50m széles aszfalt járda építését javasoljuk, 

onnan pedig egy 2,0 méter széles aszfalt járda építését. A vízelvezetés a bal oldali szegély 

mellett elhelyezett víznyelőrácsokkal oldható meg. 

A Hadak útja jobb oldali szegélyének vonala szintén a jelenlegi helyén maradhat, a bal oldali 

szegélyek azonban módosulnak a behajtók és csomópontok fogalomtechnikai kialakításának 

függvényében. Az útpálya tetőszelvényes kialakítású, a burkolat gerincvonala megegyezik a 

felvett tengelyvonallal. A csapadékvizek összegyűjtésére itt is a kiemelt szegélyek melletti 

víznyelőrácsok szolgálnak. Az útpályától jobbra a szegélyépítések miatt, a jelenlegi járda és 

kerékpárút két rövid szakaszon átépül, az utca végén csatlakozik a más projekt keretében 

kiépülő kerékpárúthoz. 

A kereskedelmi központ miatt az Etele úton nincs szükség az útpálya burkolatának 

átépítésére, kizárólag a tűzoltóság előírásának teljesítése végett 2 db aszfalt burkolattal 

ellátott területet terveztünk, ahol a tűzoltóautó vészhelyzet esetén meg tud állni. Ezen a két 

rövid szakaszon a meglévő kiemelt szegélyek lesüllyesztendők. Az út szegélyével közel 
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párhuzamosan halad a tervezett 2,5 m széles aszfalt burkolatú kerékpárút. A kerékpárutat 

kerti szegély határolja. 

Magassági vonalvezetés: 

Az útburkolat jelentős mértékű magassági korrekciójára nincs szükség és lehetőség sem a 

beépítettség miatt. Minden átépítéssel érintett tervezett útszakasz a jelenlegi terepszintet 

illetve pályaszintet követi. Kisebb mértékű (0-12cm) magassági korrekcióra kizárólag a 

kereskedelmi központ épületének megközelítését lehetővé tevő bejáratok rámpáihoz való 

csatlakozás biztosítására lehet szükség. Kismértékű pályaszintemelést vagy csökkentést 

eredményezhet a vízelvezetés megoldásához szükséges oldalesések kialakítása is. Abban az 

esetben, ha a későbbiek során az útburkolat teherbírásának vizsgálata szükségtelenné teszi a 

teljes rétegrenddel való átépítést, a kopóréteg lemarásából és az új kiegyenlítő+kopóréteg 

építéséből szintén származhatnak kismértékű magasságkülönbségek.  Megjegyezzük, hogy a 

Gyergyótölgyes utca alatt átmenő metró műtárgy miatt ezen szakasz pályaszintjének 

csökkentésére valószínűleg nincs mód! 

A vízelvezetés megoldására az elégséges hosszeséssel nem rendelkező szakaszokon ún. 

vízváltózásra van szükség a kiemelt szegélyek mellett. 

Útépítés költség: 

- Út:    6.680x25.000= 167.000.000.- 

- Járda és kerékpárút: 1.650x15.000=  24.750.000.-  

 191.750.000.- 
 

/A bevásárlóközpontot övező járdaburkolatot a költségbecslés nem tartalmazza. Az árban az 

átépített útpálya, kerékpárút és a hadak útja keleti oldalán lévő járdaszakasz építése 

költsége szerepel./ 
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4. MELLÉKLET 

 

Emlékeztetők 

Meglévő forgalomtechnikai helyszínrajz (1:500) 

Tervezett forgalomtechnikai helyszínrajz (1:500) 

Úttervezés helyszínrajz 

Útépítési mintakeresztszelvények 

Gyergyótölgyes utca hossz-szelvénye 

Hadak útja hossz-szelvénye 
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EMLÉKEZTETŐK 

BKK Zrt., 2015.08.10. 

Emlékeztető: ETELE City Center többszintes kereskedelmi- és szolgáltató funkciójú 
épületegyüttes (a hozzá tartozó gépjármű parkolókkal és kiszolgáló létesítményekkel) 
módosított engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a módosított építési engedélyezési 
eljárás lefolytatása 

 
 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

Időpont: 2015.08.10. 14:00 

Helyszín Budapest, 1075, Rumbach Sebestyén u. 19-21. BKK Zrt, IV. emelet bal 
tárgyalóterem 

Készítette: Sebestyén 
Gábor 

Telefon 345-97-17 

Email sebestyen.gabor@fomterv.hu,  

 
A tárgyalás kezdetén Sebestyén Gábor (FŐMTERV Zrt.) a Tervező részéről ismertette 
röviden az Etele téri bevásárlóközpont tervezése során készített koncepcióterv külső 
közlekedést érintő változtatásokat. Ismertette továbbá, hogy a 2012-ben elkészült 
közlekedési alátámasztó munkarészhez képest miben tér el a jelenlegi koncepcióterv. 
Röviden összegezve: 

- Hadak útján a bevásárlóközpont mélygarázsának ki- illetve behajtója szétválasztásra 
került 

- 2011-12 óta a Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Somogyi út útvonalon jelentősen 
nőtt a forgalom nagysága. Ennek valószínűsíthető oka a 4-es metró átadása, valamint 
az őrmezei csomópont építése miatt kerülő forgalom megjelenése. 

- Átadásra került a 4-es metró, valamint a metró járműtelepe mellett egy 247 
férőhelyes P+R parkoló. 

- A bevásárlóközpont parkolóhely száma kb. 200 férőhellyel csökkent.  
- A koncepcióterv számol továbbá a tervezett 1-es villamos Etele térig történő 

meghosszabbításával, valamint a Volán végállomástól délre tervezett 221 férőhelyes 
P+R parkolóval. 

A Megbízó Zoboki Építésziroda részéről Kakas László röviden ismertette, milyen változások 
történtek az épületben a korábbi tervhez képest.  

Pernesz Gabriella (BKK) a módosított koncepciótervvel kapcsolatban kifogást nem, apró 
változtatásokat viszont javasolt. A Somogyi út – Gyergyótörlgyes utca csomópontban a 
Gyergyótölgyes utcai gyalogátkelőhelyet középszigettel kéri megtörni a meglévő 3 helyett 
tervezett 4 forgalmi sáv miatt. Kérte továbbá a Gyergyótölgyes utca – Hadak útja 

mailto:sebestyen.gabor@fomterv.hu
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csomópontban a Gyergyótölgyes utcáról a Hadak útja felé kisívben fordulók számára direkt 
jobbra kanyarodó sáv kialakítását.  

Sebestyén Gábor (FŐMTERV Zrt.) felvetette, hogy az Etele úton a koncepcióterv alapvetően 
az 1-es villamos kiviteli terveit veszi figyelembe, azonban a kerékpárút kialakítása a 
bevásárlóközpont korábbi közlekedési alátámasztó munkarészében tervezett változathoz 
képest eltérő.  

Bakcsi Máté (BKK) jelezte, hogy a kerékpárút tervezése során a bevásárlóközponttal nem 
számoltak, a tervezés közterületen zajlott, a bevásárlóközpont telkét nem érintve. 
Amennyiben a komplexum megépül, úgy a bevásárlóközpont korábbi közlekedési 
alátámasztó munkarészében tervezett kialakítást támogatják, vagyis a különválasztott 
gyalog- és kerékpárutat. A Tervező a koncepcióterven ezt a kialakítást szerepelteti, illetve 
javítja.  

Sebestyén Gábor (FŐMTERV Zrt.) jelezte, hogy a korábbi koncepciótervben a tervezett 
Gyergyótölgyes utca a Kerületi Szabályozási Terv alapján, a szabályozási vonalak figyelembe 
vételével került kialakításra. Az időközben kialakított Gyergyótölgyes utcai P+R parkoló a 
szabályozási vonalat érinti, ezért déli oldalon nem marad elég hely járda és a P+R parkoló 
szabályos kijáratának megépítésére a P+R parkoló áttervezése nélkül. A felek megállapodtak, 
hogy ez ügyben a Tervező és a BKK további egyeztetéseket folytat a helyzet kezelése 
érdekében.  

Bakcsi Máté (BKK) illetve Pernesz Gabriella (BKK) jelezte, az őrmezei oldalon rövid távon a 
közös helyközi és helyi autóbusz végállomás kialakítása nem reális, ezért rövid távon 
számolni kell a meglévő helyi és helyközi autóbusz állomással az Etele téren.  

 

Összességében a felek a tervezett koncepciótervvel kapcsolatban egyetértettek. A 
tárgyaláson elhangzottak figyelembe vételével, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal 
tervezett egyeztetés eredménye alapján a módosított koncepciótervet a Tervező előzetes 
közút és forgalomtechnikai kezelői véleményezésre benyújtja a BKK részére.  
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BKK Zrt., 2015.09.02. 

Emlékeztető: ETELE City Center többszintes kereskedelmi- és szolgáltató funkciójú 
épületegyüttes (a hozzá tartozó gépjármű parkolókkal és kiszolgáló létesítményekkel) 
módosított engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a módosított építési engedélyezési 
eljárás lefolytatása 

 
 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

Időpont: 2015.08.02. 12:30 

Helyszín Budapest, 1075, Rumbach Sebestyén u. 19-21. BKK Zrt, IV. emelet bal 
tárgyalóterem 

Készítette: Sebestyén 
Gábor 

Telefon 345-97-17 

Email sebestyen.gabor@fomterv.hu,  

 
Az egyeztetés célja: 

A tervezett bevásárlóközpont miatt a Gyergyótölgyes utcában külön balra kanyarodó sáv 
kialakítása szükséges, így a meglévő P+R parkolóval párhuzamos szakaszon a mai 3 forgalmi 
sáv helyett 4 forgalmi sáv kialakítása szükséges. Bár a kerületi szabályozási tervben 16+5 
méter szerepel közlekedési célra, az 5 méter a BKV telkén található, amire épül a P+R 
parkoló is. A problémát az generálja, hogy a tervezett P+R parkoló Gyergyótölgyes utcai 
kijáratát emiatt módosítani szükséges, illetve a Gyergyótölgyes utca déli oldalán egy 
szakaszon nem lesz elég hely a minimális 1,5 méteres járda biztosítására. Az egyeztetés célja 
ezen probléma megoldása. 

 

A tárgyalás kezdetén Radványi Gábor (Futureal) a Megbízó részéről ismertette röviden az 
Etele City Center projektet és az építési engedélyezési tervek módosításának szükségességét. 
A Gyergyótölgyes utcai P+R parkolóval kapcsolatban megjegyezte, a kompromisszumos, 
minden fél által támogatható megoldásra törekednek, azonban a koncepcióterven szereplő 
sávszámra szükség van.  

Szilágyi Tibor (BKK) jelezte, hogy a P+R parkoló a hatályos előírásoknak és jogszabályoknak 
megfelelően lett megtervezve.  

Kovácsné Bajnóczi Rita (Főmterv) kifejtette, hogy a Gyergyótölgyes utca kibővítése során a 
déli oldalon a P+R parkolóval párhuzamos szakaszon nem marad minden szakaszon 
minimális 1,50 méter szélesség járda számára. A kritikus szakaszon 1,30 méter szélesség 
adódik.  

Pernesz Gabriella (BKK) javasolta a Somogyi út felől külön balra kanyarodó forgalmi sáv 
helyett 5,50 méter széles közös egyenes és kanyarodó sáv létrehozását, amivel 0,50 méter 
nyerhető a járda számára. Az intézkedés javasolható azzal, hogy a Bartók Béla út felől kisebb 

mailto:sebestyen.gabor@fomterv.hu
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forgalom várható mint a Hadak útja felől. A közös egyenes és kanyarodó sáv bevált kialakítás 
pl. a Nagykörúton. 

Kádi Ottó (Főmterv) jelezte, hogy a javasolt kialakítás nem szerencsés, elméletben 
működőképes, a gyakorlatban azonban problémákat generálhat és torlódással járhat. Az 
Etele úton tervezett csomópontok kapacitása a meghosszabbított 1-es villamos miatt 
csökken, ami az Etele út - Hadak útja csomópontban problémát okozhat. Tervező az 1-es 
villamos kiviteli terveinek birtokában frissíti az elkészült szimulációt és elvégzi a vonatkozó 
kapacitásszámítást. 

Sebestyén Gábor (Főmterv) kifejtette, hogy ellentétben a Nagykörúttal a Gyergyótölgyes 
utcában intenzív buszforgalommal kell számolni a távlati állapotban is, a szélesebb járművek 
miatt a keresztmetszet leszűkítése torlódásokat generálhat. Jelezte továbbá, hogy a Bartók 
Béla út – Somogyi út – Gyergyótölgyes utca – Hadak útja útvonal forgalma az elmúlt évek 
során nőtt, így a Bartók Béla út felől is a korábbinál intenzívebb forgalom várható. A 
forgalomnövekedésnek több oka van (metró forgalomvonzó hatása; őrmezei csomópont 
átépítése, stb.), ezen tényezők %-os hatása nehezen becsülhető. A Somogyi út déli 
szakaszának elmaradása miatt a délről érkező forgalom mind a Hadak útját terheli. Ezért a 
Hadak útján a tervezett jelzőlámpás csomópontok megfelelő kapacitásának biztosításához 
szükséges a Somogyi út – Gyergyótölgyes utca csomópont nagy áteresztőképességének 
biztosítása, vagyis az egyenes irány akadályoztatásának minimalizálása.  

Szilágyi Tibor (BKK) kifejtette, a P+R parkolót a Gyergyótölgyes utca felől kerítés határolja, 
ami a telekhatáron húzódik. Kéri a bevásárlóközpont építtetőjét és tervezőit, hogy ezt 
adottságként vegyék figyelembe a tervezés során.  

Kovácsné Bajnóczi Rita (Főmterv) jelezte, a Gyergyótölgyes utca keresztmetszetének 
módosítása miatt a P+R kijáratot módosítani szükséges, a kiléptető sorompókat déli irányba 
arrébb kell helyezni. Emiatt 1-2 darab parkolóhely megszűntetésre kerülne.  

Sipos Mátyás (BKK) elmondta, a P+R parkoló EU-s forrásból épül, a műszaki tartalom 
elfogadásra került, a projekt lezárásától számított 5 éven át a műszaki tartalom nem 
módosítható, az EU ezt az adott időszakban ellenőrzi, tehát a P+R tervei nem módosíthatók.  

Szilágyi Tibor (BKK) jelezte, hogy az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbításának 
kivitelezése 2016-ban elkezdődik. Ez azt jelenti, hogy az Etele úton és a Somogyi úton 
jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani, mivel mindkét útszakasz faltól falig átépül. 
Ezt a bevásárlóközpont építtetőjének adottságként figyelembe kell vennie, a pláza építése 
esetén építési forgalom csak a Hadak útja felől biztosítható.  

Radványi Gábor (Futureal) érdeklődött mikor várható a kivitelezés kezdete, továbbá kérte, 
hogy a villamos építése idején a tervezett közműmunkák a bevásárlóközpont 
közműbekötéseit, munkáit ne lehetetlenítsék el.  

Szilágyi Tibor (BKK) válaszában elmondta, az 1-es villamos építésének várható kezdete 2016 
második fele. A közműmunkák tekintetében az őrmezei oldal építéséhez hasonlóan 
együttműködést ígért a BKK részéről. Az 1-es villamos közmű kiviteli terveit a Futureal 
rendelkezésére bocsájtja.  
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Radványi Gábor (Futureal) az Etele úton az 1-es villamos projekt keretében tervezett 
kerékpárút kapcsán érdeklődött. 

Pernesz Gabriella (BKK) jelezte, a projekt keretében a közös gyalogos- és kerékpárút került 
megtervezésre, közterületen, ideiglenes jelleggel. A végleges kialakítás a bevásárlóközpont 
építése során biztosítható az Etele City Center projekt keretében. Javasolta továbbá, hogy a 
bevásárlóközpont koncepciótervének módosítását célszerű előzetesen egyeztetni a 
Kormányhivatallal, mivel az engedélyt az adott szerv adja ki. 

Sipos Mátyás (BKK) jelezte, amint az 1-es villamos tervezőjétől (Trenecon Cowi) megkapják a 
végleges kiviteli terveket, azokat CD-n a Futureal részére átadják.  

Radványi Gábor (Futureal) érdeklődött, hogy felvehetik e a kapcsolatot az 1-es villamos 
tervezőjével.  

Szilágyi Tibor (BKK) nem látott akadályt ebben.  

 

A résztvevők elfogadták, hogy a P+R kerítését figyelembe véve a tervező Főmterv javaslatot 
készít a Gyergyótölgyes utca kialakítására az adott szakaszon. A terveket egyeztetik a BKK-
val, majd egyeztető tárgyalás megtartására kerül sor a Kormányhivatallal.  
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Projekt Etele téri Bevásárló Központ engedélyezési terve és  

1-es villamos meghosszabbítása Etele térig kiviteli terv 

Összeállította S. Vígh Judit  Tel.: 345-9717 E-mail: s.vigh.judit@fomterv.hu 

Tárgy Etele téri Bevásárlókomplexum engedélyezési terv véglegesítése 

Résztvevők Mellékelt jelenléti 
ív szerint 

Dátum 

2016.08.02. 

Helyszín 

1024 Budapest, Lövőház utca 37.     

FŐMTERV Zrt., IV. emeleti tárgyaló 

 

Az egyes vélemények, hozzászólások sorrendben a következők voltak: 

Vámosi Dóra (Futureal) ismertette az elmúlt egy évben a projekt változásait: 

 a Mérték Építészeti Stúdió Kft. vette át a generáltervezői feladatokat 

 az épület engedélyezési tervének beadása várhatóan augusztus/szeptember vége 

 telekegyesítés történt 

 a földmunkák már megkezdődtek 

 két év múlva tervezik a bevásárlókomplexum megnyitását 

 kérte az út/forgalomtechnikai engedélyezési terv mielőbbi elindítását. 
 
Vámossy István (Mérték Építészeti Stúdió Kft.) ismertette az elmúlt év kisebb korrekciós 

lépéseit (közlekedés, parkolóhelyek, stb.). Az EVD 1240 parkolóhelyre szólt, melyet majd 

csatolni kell. 

Pernesz Gabriella (Budapest Közút Zrt.) kérte a tervezőtől, hogy a tűzoltó felállási hely 

védelme érdekében parkolási tilalmat jelző táblák kerüljenek kihelyezésre. Továbbá kérte az 

Etele út-Hadak útja csomópontnál található gyalogátkelőhely szélesítését (4,5m), a Hadak 

útján a loading dock behajtónál a kanyarodási ívsugár felülvizsgálatát (7,5t). 

Molnár Gáborné (Budapest Közút Zrt.) felhívta a figyelmet a vízelvezetés fontosságára, 

továbbá kérte a fenti behajtó szegélyeinek megerősítését. 

Kádi Ottó (FŐMTERV Zrt.) ismertette a várható eljárásokat: 

 magasépítési engedélyeztetési eljárás 

 csak az 1-es villamos meghosszabbításával kapcsolatos eltérési engedélyeztetési 
eljárás 

 útépítési engedélyeztetési eljárást a bevásárlóközpont forgalomtechnikai 
módosításával kapcsolatban (1-es villamos meghosszabbítása ebben nincs benne). 

Pernesz Gabriella kérte, hogy ez a felbontás a műleírás elején jelenjék meg. 
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