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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A probléma 

A területen élők régóta problémának érzik a személygépkocsi-forgalmat. Hosszas küzdelemről árulkodnak a nagyon 
különböző, általánosan nem bevált, olykor egymásnak is ellentmondó intézkedések, mint például a számos 
fekvőrendőr, a TEMPO 30 övezet, a terelőkorlátok, az elsőbbségadás táblák és az egyirányúsítási törekvések. Az 
érzés mögött egy erőteljes biztonságérzet-hiány áll: a területen balesetek történtek, túl sok az autó, túl gyorsan 
mennek, a gyalogos- és kerékpáros közlekedés nem biztonságos és az eddigi intézkedések ezeket a problémákat 
nem oldották meg. A lakók által a terület közlekedésével kapcsolatban felvetett problémák jelentős része élhetőségi 
kérdéseket feszeget (csend, nyugalom, biztonság) és okként az átmenőforgalmat jelöli meg. A terület számos utcáján 
zajlik átmenőforgalom, a kertvárosi milliő az itt lakók jelentős része számára ma már sajnos nem elérhető. A korábbi 
megoldási kísérletek nem illeszkedtek egy nagyobb stratégiába vagy vízióba, azokat a lakosság nyomásgyakorlása 
motiválta, gyakran érdemi közlekedésszakmai alapok nélkül. 

A tanulmány felépítése 

A munkát a mérések és elemzéseik alapozzák meg, majd a közlekedésszakmai vizsgálatok (a forgalomcsillapítási 
rendszer kritikája, gyalogos- és kerékpároshálózatok vizsgálata, HÉV-re való ráhordás lehetőségei) következnek. A 
koncepcionális keretek felvázolása után a koncepcionális javaslatok bemutatása zárja a szakmai részt. Végül az 
ezekre adott önkormányzati vélemény és a közösségi gyűlés döntései zárják a tanulmányt. A tanulmányban a 
vizsgált, Vasúti Villasor-Harkály utca-Pomázi út-Római Sánc utca-Dunakanyar körút által határolt területet az 
egyszerűség kedvéért Villasornak, Villasori területnek nevezzük.  

Szakmai keretek 

A Villasor sűrűn beépült kertvárosi terület, a Harkály utcától nyugatra pedig folyamatosak az új fejlesztések. A Villasor 
tipikusan személygépkocsira épült kertváros, mintegy 3000 ember lakik itt. A határoló utak (Vasúti Villasor, Pomázi 
út, Római Sánc utca) kapacitívak, de kelet-nyugati irányúak, így az átmenőforgalom észak-déli irányának 
lebonyolításában kicsi a szerepük, ugyanakkor önmagukban is forgalmasak: a Római Sánc utca például a Dunakanyar 
körút közelében gyakran torlódik. Az észak-déli irányú utcák egy részén intenzív forgalom zajlik, ami a határoló 
utakon jelentős kanyarodó forgalmakban ölt testet. Reggel és délután is nagy az átmenőforgalom és a terület saját 
forgalma is jelentős. 

A fő probléma az, hogy a város lakossága az ország leggazdagabbjai között van (6. helyezés 2019-ben). A jómód egyik 
legfontosabb fokmérője a magas és gyorsan növekvő mobilitás, a kertvárosi jellegből pedig a mobilitási igények 
autós megvalósulása következik.  

 

 

Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma a 2011-es 397-ről 2019-re 463-ra nőtt, ez 17%-os növekedés 9 év 
alatt. Szentendre közlekedési hálózatát nem a mai igényekre tervezték, a sűrű beépítés miatt ebben javulás nem 
lesz, a folyamatos beköltözés miatt pedig továbbra is nőni fog a személygépkocsik száma.  

A forgalomszámlálások eredményei 

Széles körű forgalmi mérések zajlottak a koncepcionális változatok előkészítése érdekében: négy helyszínen 
csomóponti mérés, ezen felül összesen 20 helyszínen az egyes utcák forgalmának mérése, három helyszínen pedig 
összesen 8 alkalommal pedig sebességmérésekre is sor került.  

A határoló főutak forgalma reggel nagyobb, de délután is igen jelentős (különösen a Római Sánc utca forgalma 
emelkedik ki) és a főutak csomópontjaiban mindenhol nagy a kanyarodóirányok forgalma.  

Az átmenőforgalom szempontjából reggel dél felé a Harkály utca szállítja a legnagyobb átmenő forgalmat (272 
jármű/2 óra), utána Acél utca (233 jármű/2 óra), a Tómellék utca (111 jármű/2 óra) és a Szatmári utca (77 jármű/2 
óra) következik. Délután az északi irányú átmenőforgalom dominál, aminek fő csapása az Acél utca (~140 jármű/2 
óra) és a Szatmári utca-Mathiász utca-Pipacs utca útvonal (~140 jármű/2 óra). 

A Mathiász utcán összességében jelentős az átmenőforgalom, de főleg rövidebb szakaszokon, más forgalmi 
áramlatokkal fonódva jelenik meg. Az Acél utcától keletre eső utcák forgalma nem jelentős, délután pedig a terület 
Pipacs utcától nyugatra eső részén gyakorlatilag nincs forgalom. 

A 11. sz. főút-Acél utca-Kőzúzó utca útvonal reggel nagyon keresett és forgalma mind a Római Sánc utca-Acél utca 
csomópontban, mind a Vasúti Villasor-Kőzúzó utca-Acél utca csomópontrendszerben meghatározó. Délután a 
Kőzúzó utca-Acél utca útvonal működik hasonlóan. 

Az átmenőforgalom és az egyes utcák ki- és belépőforgalmának mértéke közötti különbség arra utal, hogy a Villasor 
önmagában is komoly forgalomkibocsátó és forgalomnyelő terület. A HÉV végállomáshoz tartozó P+R parkoló a 
számlálások szerint 2/3 arányban a Villasor felől töltődik. Ugyanitt látványos, hogy nemcsak a parkolóba, hanem az 
onnan kifelé tartó forgalom is elég nagy a csúcsidőszakokban még reggel is. 

Reggel a terület egészét tekintve messzemenően meghatározó a minimum 500 jármű/2 óra értékű észak-déli 
átmenőforgalom. Észak felé az átmenőforgalom kicsiny, viszont jelentős az itt lakók eredőforgalma: észak felé a 
Római Sánc utcára és dél felé a Vasúti Villasorra is 300 jármű/2 óra körüli forgalom lép ki, emellett nem 
elhanyagolható a területre tartó célforgalom sem. 

Délután a dél-észak irányú átmenőforgalom kevesebb mint fele az reggeli észak-dél irányú átmenőforgalomnak. 
Kimondottan nagy és meghatározó mind a Villasorról észak felé kilépő eredőforgalom és a Villasorra délről érkező 
célforgalom. 

A sebességmérések eredményei 

A Vasúti Villasor mért szakaszain a leglátványosabb eredmény, hogy a HÉV felé csaknem minden mérési alkalommal 
jelentősen magasabb az átlagsebesség, mint az ellenkező irányban. A mért értékek mind a Vasúti Villasoron mind a 
Római Sánc utcán általánosan elég alacsonyak, a jelentős gyorshajtások mértéke, száma és aránya is kicsiny és sok a 
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kimondottan lassan haladó jármű is. A fentiek fényében a lakosság részéről felmerült sebességkorlátozásoknak 
különösebb akadálya nincs. 

Közlekedésszakmai vizsgálatok 

A tervezett közlekedésbiztonsági vizsgálatok alapjául szolgáló KSH közlekedésbiztonsági adatkérésre az 
önkormányzat nem kapott adatokat 2023. februárjáig sem, így ebben a munkában ennek elemzése közös 
megegyezéssel nem történt meg. 

Az eddigi forgalomcsillapítási kísérleteknek vannak sikeresebb (terelőelemek és a meglévő egyirányúsítások) és 
kevéssé sikeres (fekvőrendőrök és a TEMPO30) elemei. Egészében azonban tény, hogy a kisebb fejlesztések 
megvalósítása során nem, vagy csak alig történt rendszerszintű gondolkodás, mindig a költséghatékony, gyors 
megoldások kerültek előtérbe. A bemutatott problémahalmazra eddig adott eddigi válaszok az átmenőforgalmon és 
a sebességtúllépéseken nem segítettek, viszont a forgalomszabályozási eszközök iránti bizalmat biztosan 
csökkentették. A gyalogosforgalom és a séta, illetve a kerékpározás szempontjai is marginálisan voltak kezelve. 

A Villasor gyalogos és kerékpáros használhatósága szempontjából elmondható, hogy a Villasor messze van a 21. 
század elvárásaitól e tekintetben. A járdahálózat hiányos, alig van gyalogátkelőhely, a meglévő 
gyalogoslétesítmények jó része pedig felújításra szorul, ami egyébként általános kórkép Magyarországon. A 
Villasoron nincs kerékpáros infrastruktúra, sok a meredek utca és számos utca jelentős forgalommal terhelt, így mai 
állapotában a terület csak gyakorlott, kihívásokat kereső kerékpárosoknak ajánlott. Sok utca burkolatállapota rossz 
minőségű, ugyanakkor a kerékpárhálózati fejlesztési tervekben szereplő Vasúti Villasor-Szatmári utca-Mathiász utca-
Pipacs utca kerékpáros útvonal ugyanakkor megfelelő útvonal útburkolati szempontból.  

A HÉV-állomásra való ráhordás tekintetében a Villasor területe kimondottan közel esik a HÉV-állomás 
szolgáltatásokban gazdag városkapu jellegű alközpontjához. A közeli utcákból a gyaloglás kényelmes és 
versenyképes, van kiépített gyalogoshálózat. A távolabbi részekről a gyaloglás a távolság miatt egyre kevésbé opció 
és észak felé a domborzat is egyre nagyobb kihívás elé állítja a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Ezzel szemben 
a Vasúti Villasor és a belőle nyíló utcák déli részei kevésbé meredekek, alig lejtenek. Kimondottan hasznos lenne, ha 
a Villasori terület déli feléről egy érdemi és biztonságos kerékpáros útvonal vezetne a HÉV-állomáshoz, ahol például 
minőségi B+R tárolókat is ki lehetne alakítani. Hosszú távon felmerülhet a Villasor kisbuszos helyi járatú bekötése is 
a HÉV-állomáshoz vagy a sűrűn lakott Püspökmajor összekötése a HÉV-állomással a Villasoron keresztül, ami egyben 
a Villasorról a Püspökmajorba tartó iskolásforgalmat is segíthetne lebonyolítani. Ezek műszaki és társadalmi 
vizsgálata javasolt. 

Koncepcionális keretek 

A bemutatott koncepciók kerete közlekedésszakmai vizsgálatokra és helyismeretre alapozódik. A javaslatoknál nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a város közlekedési hálózatát meghatározó 11-es főút dél felé 
nehezebben járható, mint észak felé, ezért a déli irányban jóval keresettebbek a menekülőutak (így a Villasor utcái 
is). A menekülőút-keresés egyik közvetlen motivációja a Római Sánc utca-Dunakanyar körút csomópontban a jobbra, 
dél felé való kikanyarodás nehézségei. Az átmenőforgalom egyik legfontosabb keresett iránya a Kőzúzó utca, amin 
keresztül számos jelzőlámpát ki lehet hagyni. Az Acél utca komoly átmenőforgalmat szállít, jelentős részben a Kőzúzó 
utca felé. 

A forgalomcsillapítás, mint fogalom jellemzése mellett a koncepcionális változatokat meghatározó elveket is 
felsoroltuk: a célok helyes kitűzése, a radikális lépések felvállalása és ezek társadalmi kockázatainak kezelése, a 
társadalmi igények helyes értelmezése, a közteherviselés és a városi és részvárosi társadalmi kockázatok egyensúlya, 
a területen kívüli intézkedések kérdései, egymást támogató intézkedések hasznossága, a területen belüli jogos 
részigények kezelése, az egységes hálózati kép és felépítés jelentősége, a jó kommunikáció és végül a kis sikerek 
ünneplése. 

Koncepcionális változatok 

A munka során összesen nyolc koncepcionális változatot dolgoztunk ki, de megbízói kérésre csak a lakossági fórumra 
vitt három változatot mutatjuk be a tanulmányban. E három változat sok ponton közös, a fő különbség a Villasor 
jelentős, északi irányú eredőforgalmának megoldási módja. Az átmenőforgalom korlátozásának fő eszköze minden 
változatban az átmenőforgalom csillapított csatornákba terelése és a többi utca lezárása. A Villasor minden utcája 
továbbra is megközelíthető. A három változat egyben fejlesztési lépésenként is értelmezhető: leggyorsabban a 
„Mathiász utca-jelzőlámpa nélkül” változat alakítható ki, ennek fejlettebb formája a „tilos az Á”, ami a lakossági 
fórumon elfogadott változat és lentebb látható. Távlati vízióként a „Mathiász utca-jelzőlámpa” változat javasolt. 

 

 

 

A közösségi gyűlés eredményei 

A széles körben meghirdetett lakossági fórumon közel 20 fő jelent meg. A fórumon összefoglaltuk az eddig 
tevékenységeket, hogy milyen lépések előzték meg a koncepciókészítést. Az önkormányzat képviselői az 
önkormányzat döntési mechanizmusáról annak időtartamáról, anyagi forrásaikról és lehetőségeikről és a 
megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési lépésekről tájékoztatták a megjelenteket. A tisztázó kérdések után a 
hozzászólások és javaslatok az ésszerű kompromisszumok irányába mutattak. Jó hangulatú, közvetlen konzultáció 
volt. A végén saját maguk által kezdeményezett szavazáson a túlnyomó többség támogatta a bemutatott koncepciót. 
Az önkormányzat végül az utolsóként bemutatott, „Tilos az Á” fantázianevű koncepció továbbtervezését ígérte meg.  

A lakossági fórumon döntés született arról is, hogy a TEMPO30 övezettáblák lekerülnek, illetve hogy a terület 
„Elsőbbségadás kötelező!” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblái kinnmaradnak. Ez utóbbiak a tervezett 
forgalomcsillapítás megvalósulásával remélhetőleg funkciójukat veszítik.  
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1 FORGALOMSZÁMLÁLÁSOK 

1.1 A MÉRÉSEK MÓDSZERTANA 

A Villasor forgalmi jellemzőinek feltárására széles körű forgalomfelvételek történtek. A legelső mérésekre a Vasúti 
Villasoron a körforgalomtól nyugatra eső keresztmetszetben és a Római Sánc utca-11. sz. főút csomópontjában 
került sor 3-3 órás időtartamban reggel és délután. Ezekből a mérésekből ismertük meg a csúcsidőszakot, amely 
reggel 6:30-8:30 és délután 16:00-18:00 között adódott. A csúcsidőszak ismeretében szerveztük meg az átmenő 
forgalom feltárására hivatott közösségi rendszámfelírásos mérést és a további csomóponti méréseket is. Az 
eredményeket a mérések leírása után térképeken mutatjuk be. 

 

A közösségi mérés 

A közösségi mérés a szentendrei lakók egy csoportjának bevonásával elvégzett (egyidejű) rendszámfelírásos 
forgalomszámlálás volt. 2022. november 24-én, egy csütörtöki munkanapon reggel 6:30-8:30 és délután 16:00-
18:00 között, ugyanazon a napon, egyidejűleg elvégzett forgalmi mérések történtek a vizsgált terület számos, előre 
kijelölt pontján. Az egyes mérőpontokat úgy jelöltük ki, hogy az átmenő forgalom minden lehetséges iránya 
meghatározható legyen. A mérés jellegzetessége, hogy a járművek kategóriája és darabszáma mellett legfőképpen 
a járművek rendszámának első 3 betűjét kellet rögzíteni. A rendszámon kívül a mérők rögzítették az adott jármű 
esetében annak személygépkocsi/kistehergépkocsi/nagytehergépkocsi voltát, építési forgalom jellegét, illetve ezek 
mellett a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok is rögzítése kerültek. Az alábbi ábrán láthatók a közösségi mérés 
mérőpontjai: pirossal a rendszámfelírással, kékkel a csomóponti számlálással érintett mérőhelyek, illetve sárgával 
azok, ahol mind a kétféle mérésre sor került.  

 
1. ábra: A közösségi mérés mérési pontjai 

A helyszínen a mérőlapokra a másodpercre pontos időpontokhoz társított kézzel felírt rendszámok az utómunka 
során excel szoftverbe kerültek rögzítésre, ahol a vizsgált csomóponti kapcsolatoknál irányhelyesen egyezés keresést 
végeztünk. A megtalált egyezések száma adta meg az átmenő forgalmat az egyes mérőpontok között. A kiinduló 
pont esetén a teljes ott mért forgalom és az egyezések különbsége az érkező célforgalmat; az érkezési pont esetén 
az ott áthaladó forgalom és az egyezések számának különbsége a vizsgált területről kiinduló eredőforgalmat adja 
meg. Ezek az értékek értelemszerűen nem csak az egyes pontpárokra, hanem a teljes vizsgálati területre is 
értelmezhetők és külön kerültek meghatározásra reggel és délután, illetve észak felé és dél felé való haladási 
iránnyal. Ezáltal meghatározható a teljes vizsgált terület forgalmi lefolyása. 

Ebben a műfajban az egyidejű jelenlét kulcskérdés, a nagyszámú számláló egyidejű biztosítása viszont valódi kihívás. 
Végül a közösségi mérésben részt vettek a területen lakók, a munkát elvégző cégek munkatársai, diákok és fizetett 
forgalomszámlálók is. December 14-én kiegészítő mérésekre került sor azokon a helyszíneken, ahol nem volt 
szükséges a rendszámok felírása. 

 
2. ábra: Az Attila utcai mérőpont kitöltött mérőlapja 

 

Csomóponti számlálások 

A csomóponti számlálások összetett forgalmi mérések, ahol egy adott csomópont forgalmának felmérése zajlik, 
jellemzően valamennyi kérdéses irányt egyidejűleg vizsgálva. Mivel egyszerre több, jellemzően az összes irány 
számlálása megtörténik, ezért a csomóponti mérés feladatát több személy végzi. A csomóponti mérések során 
felmértük az összes átmenő és kanyarodó irányt. A mérésekre a közösségi méréssel megegyező időpontban, 
munkanap reggel 6:30-8:30 és délután 16:00-18:00 között került sor, azonban erőforrás okokból nem ugyanazon a 
napon. 

Itt is megkülönböztettük a személygépkocsi, a kisteherautó és a nagytehergépkocsi kategóriát és külön a 
kerékpárosokat, rollereseket, és a gyalogosokat is. A forgalmasabb csomópontokban a sötét időszakokban a 
gyalogosok és a kerékpárosok számlálása a korlátozott láthatóság miatt nem tudott teljeskörű lenni. 
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1.2 A FORGALOMSZÁMLÁLÁSOK EREDMÉNYEI 

A reggeli csúcsidőszak eredményei 

 
3. ábra: A reggeli csúcsidőszak forgalma 

 A határoló főutak forgalma igen jelentős (különösen a Római Sánc utca forgalma emelkedik ki) és a főutak csomópontjaiban mindenhol nagy a kanyarodóirányok forgalma is 
 Az átmenőforgalom szempontjából reggel dél felé a Harkály utca szállítja kiemelkedően a legnagyobb átmenő forgalmat (272 jármű/2 óra), utána Acél utca (233 jármű/2 óra), a Tómellék utca (111 jármű/2 óra) és a Szatmári utca 

(77 jármű/2 óra) következik 
 A Mathiász utcán összességében jelentős az átmenőforgalom, de főleg rövidebb szakaszokon, számos különböző forgalmi áramlat eredőjeként jön létre 
 Az Acél utcától keletre eső utcák forgalma nem jelentős 
 Észak felé is számottevő az átmenőforgalom, ebben az Acél utca (~150 jármű/2 óra) és a Pipacs utca (57 jármű/2 óra) kiemelkedő 
 A 11. sz. főút-Acél utca-Kőzúzó utca útvonal nagyon keresett és forgalma mind a Római Sánc utca-Acél utca csomópontban, mind a Vasúti Villasor-Kőzúzó utca-Acél utca csomópontrendszerben meghatározó 
 Az átmenőforgalom és az egyes utcák ki- és belépőforgalmának mértéke közötti különbség arra utal, hogy a Villasor területe önmagában is komoly forgalomkibocsátó és forgalomnyelő 
 A HÉV végállomáshoz tartozó P+R parkoló a számlálások szerint 2/3 arányban a Villasor felől töltődik. Ugyanitt látványos, hogy nemcsak a parkolóba, hanem az onnan kifelé tartó forgalom is elég nagy. 
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A délutáni csúcsidőszak eredményei 

 
4. ábra: A délutáni csúcsidőszak forgalma 

 A határoló utak forgalma délután is jelentős, de általában kisebb, mint reggel, kivéve a 11. sz. főútról a Római Sánc utcára balra nagyívben fordulókat 
 Az északi irányú átmenőforgalom dominál, aminek fő csapása az Acél utca (~140 jármű/2 óra) és a Szatmári utca-Mathiász utca-Pipacs utca útvonal (141 jármű/2 óra) 
 Nagy forgalmat visz még a Tómellék utca is, de ez inkább célforgalom, az átmenőforgalom itt kicsi 
 A Kőzúzó utca-Acél utca útvonal délután is nagyon keresett és forgalma a Vasúti Villasor-Kőzúzó utca-Acél utca csomópontrendszerben meghatározó 
 A déli irányú átmenőforgalom nem jelentős és főleg az Acél és Tómellék utcákra összpontosul 
 A Mathiász utca forgalma kisebb, kevesebb forgalmi áramlat érinti, mint reggel 
 A terület Pipacs utcától nyugatra eső részén délután gyakorlatilag alig van forgalom.
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1.3 EREDŐ, CÉL ÉS ÁTMENŐFORGALMAK A VILLASOR KÖRNYÉKÉN 

Az előző oldalon bemutatott forgalomszámlálási eredmények alapján mód nyílt átfogóbb vizsgálatok elvégzésére is. 

A legfontosabb megismerendő tény az volt, hogy a terület forgalmaiban milyen arányban vesz részt az 
átmenőforgalom és az itt lakók és a máshonnan ideérkezők által létrehozott eredő- és célforgalom. Eredőforgalom 
az a forgalom, ami a Villasor területén belülről indul és kilép a területről, a célforgalom pedig az a forgalom, amely 
a Villasor területére tart kívülről. Ezek tehát nem átmenőforgalmak. 

A következő ábra a reggeli időszak legfontosabb összesített eredményeit mutatja be: 

 

 
5. ábra: Átmenő, eredő- és célforgalmak irányok szerint a Villasoron a reggeli csúcsidőszakban 

A legfontosabb tanulságok: 

 A terület egészét tekintve messzemenően meghatározó a minimum 500 jármű/2 óra értékű észak-déli 
átmenőforgalom (ez azért minimális érték, mert a rendszámfelírás során ahhoz hogy egy rendszám 
átmenőforgalomnak minősüljön két helyen kell helyesen leírni és jól rögzíteni a rendszámot, a hibaarány a 
tapasztalatok szerint 10-15% körül van és nagyon sok tényezőtől függ. Jelen esetben legfeljebb 10% 
hibaarány valószínűsíthető) 

 Észak felé az átmenőforgalom kicsiny, 84 jármű/2 óra értékű 
 Igen jelentős az itt lakók eredőforgalma: észak felé a Római Sánc utcára és dél felé a Vasúti Villasorra is 300 

jármű/2 óra körüli forgalom lép ki 
 Ennél kisebb, de messze nem elhanyagolható a területre tartó célforgalom, ami északi irányból nagyjából 

kétszer erősebb, mint a déli irányból (167 jármű/2 óra és 88 jármű/2 óra értékekkel) 
 Egy külön vizsgálat kimutatta, hogy a területről észak felé kilépő eredőforgalomból 94 jármű a csúcsidőszak 

alatt újra megjelenik és északról belép, közülük 72-en végül a déli oldalon kilépnek, így átmenőforgalomként 
jelennek is megjelennek 

 Összesen mintegy 1000 jármű tart délre és mintegy 500 északra. 

A délutáni időszak hasonló eredményei a következő ábrán láthatók: 

  

 
6. ábra: Átmenő, eredő- és célforgalmak irányok szerint a Villasoron a délutáni csúcsidőszakban 

A legfontosabb tanulságok: 

 A délutáni dél-észak irányú átmenőforgalom 208 jármű/2 óra értékkel, kevesebb mint fele az reggeli észak-
dél irányú átmenőforgalomnak 

 Délután a délre tartó átmenőforgalom minimális 
 Kimondottan nagy és meghatározó viszont mind a Villasorról észak felé kilépő eredőforgalom (412 jármű/2 

óra) és a Villasorra délről érkező célforgalom (334 jármű/2 óra) 
 Észak felől kismértékű (60 jármű/2 óra) célforgalom érkezik, egyben dél felé közepes mértékű (142 jármű/2 

óra) eredőforgalom távozik 
 Összesen mintegy 250 jármű tart délre és mintegy 1000 jármű északra. 

 

A mérések során külön kezelt járműkategóriák kapcsán elmondható, hogy a közúti forgalom meghatározó, 90% 
körüli arányban személygépkocsi, mintegy 10% a kisteherautó. A nehéztehergépkocsik aránya mindenhol (még a 
Vasúti Villasoron is) nagyon alacsony. A kerékpárosok csak néhány utcán jelennek meg (például a Csabagyöngye 
utcán), a gyalogosok száma pedig szintén nagyon alacsony. 
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2 SEBESSÉGMÉRÉSEK 

Módszertan 

A sebességmérések motivációja a lakosság egy része által panaszolt gyorshajtás volt. A sebességmérésekre a vizsgált 
terület két legforgalmasabb határoló útjának összesen három útszakaszán került sor: 

 a Vasúti Villasoron a Szabadkai utca-Aradi utca között (245 m távolság, 4 mérési időszak) 
 a Vasúti Villasoron a Harkály utca és a Kőzúzó utca között (650 m, 2 mérési időszak) 
 és a Római Sánc utca Kálvária tér-Acél utca közötti szakaszán (320 m, 2 mérési időszak) 

 
7. ábra: A sebességmérések helyszínei 

 

A végrehajtott sebességmérések számított átlagsebesség-mérések voltak. Ezeket egyidejűleg két személy végezte, 
akik egymástól ismert távolságra álltak. A mérési folyamat kezdetén mindkét mérőszemély elfoglalta a mérőhelyét 
úgy, hogy onnan jól láthatók legyenek a járművek és azok rendszámai is mindkét irányban.  

A mérés alatt a mérőlapokon az elhaladó járművek rendszámainak első három betűje került felírásra másodperc 
pontossággal mindkét mérőponton mindkét irányban. A mérés végeztével az egyes mérőlapok eredményeit excel-
táblázatba rögzítettük majd keresőfüggvény segítségével rendszámegyezéseket keresünk (olyan rendszámokat, 
melyeket mindkét mérőponton rögzítettek), majd találat esetén a két feljegyzési időpont különbsége és az ismert 
mérési távolságból számítható volt a két pont közötti átlagsebesség járművenként. 

Az eredményeket a következő grafikonsor mutatja be. 

Eredmények: 1. mérőhely, Vasúti Villasor Szabadkai utca és Dr. Nagy Lajos utca között 

1. mérőhely 1. mérés (2022. november 17., 12:50-13:20) HÉV felé: 54 rekord, 50,5 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 1. mérés (2022. november 17., 12:50-13:20) HÉV felől: 97 rekord, 41,7 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 2. mérés (2022. november 17., 13:30-14:00) HÉV felé: 75 rekord, 49,0 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 2. mérés (2022. november 17., 13:30-14:00) HÉV felől: 42 rekord, 39,3 km/ó átlagsebesség 
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1. mérőhely 3. mérés (2022. november 24., 9:45-10:45) HÉV felé: 64 rekord, 52,2 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 3. mérés (2022. november 24., 9:45-10:45) HÉV felől: 86 rekord, 45,7 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 4. mérés (2022. november 24., 13:40-14:40) HÉV felé: 94 rekord, 39,9 km/ó átlagsebesség 

 

1. mérőhely 4. mérés (2022. november 24., 13:40-14:40) HÉV felől: 86 rekord, 45,7 km/ó átlagsebesség 

 

 

A Vasúti Villasor Szabadkai utca és Dr. Nagy Lajos utca közötti szakaszának sebességmérései a következő 
tanulságokkal szolgáltak: 

 A leglátványosabb eredmény, hogy a HÉV felé csaknem minden mérési alkalommal (kivéve november 24-
én délután) jelentősen, akár 10 km/ó érékkel is magasabb az átlagsebesség, mint az ellenkező irányban. 
Ennek fő oka az, hogy a HÉV felé nincs csomópont van, míg az ellenkező irányban három is akad, közte a 
többször emlegetett és kimondottan forgalmas Acél utca. A jelentős kanyarodóforgalmak önmagukban is 
lassítják a forgalmat, de maguk a kanyarodó járművek is jellemzően lassabban közlekednek 

 A mért értékek ezen a szakaszon általánosan is elég alacsonyak. A legmagasabb, 52,2 km/ó mért 
átlagsebesség az 50 km/ó megengedett sebesség mellett jó érték 

 Fontos, hogy a jelentős gyorshajtások mértéke, száma és aránya is kicsiny. Bár találkoztunk 80 km/ó körüli 
sebességekkel is (12 ilyen volt), de összeségében a 60 km/ó sebességet meghaladók aránya is alacsony 

 Sok a kimondottan lassan haladó jármű. 

A fentiek fényében a lakosság részéről felmerült 40 km/ó sebességkorlátozásnak különösebb akadálya nincs. 
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Eredmények: 2. mérőhely, Vasúti Villasor a Harkály utca és a Kőzúzó utca között 

2. mérőhely 1. mérés (2022. november 24., 10:25-11:35) HÉV felé: 33 rekord, 40,3 km/ó átlagsebesség 

 

2. mérőhely 1. mérés (2022. november 24., 10:25-11:35) HÉV felé: 7 rekord, 36,1 km/ó átlagsebesség 

 

2. mérőhely 2. mérés (2022. november 24., 13:50-14:43 között) HÉV felé: 55 rekord, 41,9 km/ó átlagsebesség 

 

2. mérőhely 2. mérés (2022. november 24., 13:50-14:43 között) HÉV felé: 5 rekord, 36,5 km/ó átlagsebesség 

 

A Vasúti Villasor Harkály utca és a Kőzúzó utca közötti szakaszának sebességmérései a következő tanulságokkal 
szolgáltak: 

 Az átlagsebességek kimondottan alacsonyak az 50 km/ó megengedett sebességhez és az útszakasz 
állapotához képest 

 A HÉV felé tartó forgalom sebességei itt is magasabbak voltak mintegy 4-5 km/ó értékkel 
 A HÉV felé tartó irányban előforduló legnagyobb sebességek ritkán haladják meg az 50 km/órát 
 Sok jármű választott 40 km/ó alatti sebességet 

A fentiek fényében a lakosság részéről felmerült 40 km/ó sebességkorlátozásnak különösebb akadálya nincs. 
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Eredmények: 3. mérőhely, Római Sánc utca a Kálvária tér és az Acél utca között 

3. mérőhely 1. mérés (2022. november 24., 9:30-10:30) Acél utca felé: 117 rekord, 37,2 km/ó átlagsebesség 

 

3. mérőhely 1. mérés (2022. november 24., 9:30-10:30) Kálvária tér felé: 78 rekord, 35,2 km/ó átlagsebesség 

 

3. mérőhely 2. mérés (2022. november 24., 13:30-14:30) Acél utca felé: 72 rekord, 36,5 km/ó átlagsebesség 

 

3. mérőhely 2. mérés (2022. november 24., 13:30-14:30) Kálvária tér felé: 87 rekord, 34,8 km/ó átlagsebesség 

 

Római Sánc utca a Kálvária tér és az Acél utca közötti szakaszának sebességmérései a következő tanulságokkal 
szolgáltak: 

 Mindkét irányban elég alacsonyak az átlagsebességek: a 40 km/ó alatti érték a 40 km/ó megengedett 
sebesség mellett jelentős forgalomra utal, a járművek lényegében egymást akadályozzák a nagyobb 
sebességek kifejtésében 

  Az Acél utca felé 1-2 km/ó értékkel magasabbak az átlagsebességek. ennek fő oka talán a Római Sánc ilyen 
irányú lejtése lehet, ami az Acél utca felé valamelyest gyorsítja, ellenkező irányban, hegymenetben 
valamelyest lassítja a forgalmat 

 Kevés a kiugróan magas sebességérték, a komolyabb gyorshajtások alig haladják meg a 60 km/ó értéket és 
ilyenből is csak 4 darab volt  

 Sok jármű választott itt is alacsony, akár 30 km/ó alatti sebességet 
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3 KÖZLEKEDÉSSZAKMAI VIZSGÁLATOK 

3.1 KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK 

Szerződéses kötelezettség volt a Megbízó által a területre beszerzett baleseti adatok elemzése, ezek azonban a 
munka határidejére nem érkeztek meg, így az elemzés a Megbízóval egyetértésben nem valósult meg. 

Ezzel együtt javasoljuk ezt a feladatot egy másik munka keretein belül elvégezni, mert mind a Vasúti Villasor, mind 
a Római Sánc utca kimondottan balesetveszélyesnek tűnik, a Vasúti Villasoron a forgalomszámlálók láttak egy 
kerékpáros balesetet és a Szatmári utca alsó részén számláló lakó is szemtanúja volt egy csaknem fatális balesetnek. 

 

3.2 A MAI FORGALOMCSILLAPÍTÁSI RENDSZER FŐ PROBLÉMÁI 

A Villasor területén érzékelhetően több hullámban történtek a forgalomcsillapítást célzó intézkedések. A következő 
felsorolásban az egyes intézkedéseket és azok hatásait mutatjuk be, rámutatva a részletekben rejlő és a 
rendszerszintű problémákra. 

 A Villasor teljes területén TEMPO30 övezetet jelöltek ki. A TEMPO30 korlátozott sebességű terület 
kijelölésének egyik alapfeltétele, hogy a védeni kívánt területen nem lehet átmenőforgalom. Amint a 
forgalomszámlálások eredményeiből láttuk, a Villasoron nem egyszerűen jelentős az átmenőforgalom, de a 
reggeli és délutáni csúcsidőszakokban meghatározó, így a kijelölt TEMPO30 övezet szakmai alapjai 
hiányoznak. Az átmenőforgalom következtében jelen van a gyorshajtás, kialakultak balesetveszélyes 
kereszteződések, a lakosságnak nincs közlekedési biztonságérzete, így egészében a TEMPO30 övezet nem 
érte el a célját. Azokban az utcákban, ahol nincs átmenőforgalom, ott a sebességkorlátozás sem feltétlenül 
szükséges (bár hasznos), ahol pedig jelen van, ott a 30 km/ó korlátozásnak szankciók híján nincs hatása. A 
TEMPO30 egyik legfontosabb sebességkorlátozó eszközét, a kizárólag jobbkezes utcákat a történet egy 
pontján a veszélyesnek ítélt csomópontokban „Elsőbbségadás kötelező!” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” 
táblák váltották fel. Az önkormányzat a jogegységességet célozva ezeket le kívánta szerelni, amiből viszont 
jelentős társadalmi ellenállás született. A TEMPO30 övezet kijelölése a Villasor egészére nem indokolható 
közlekedésszakmai alapon, az átmenőforgalomra hatása alig van, így a kívánt hatást elérni sem tudta. A 
sebességkorlátozás fenntartása ugyanakkor indokolt. A TEMPO30 övezet felszámolása az elsőbbséget 
szabályozó táblák és a vonali sebességkorlátozások fenntartása mellett közlekedésszakmailag támogatható. 
 

 Magyarországon minden olyan helyen, ahol a forgalom érzékelt sebessége gondot okoz a lakosságnak, 
megjelentek a sebességcsökkentő bordák, küszöbök (fekvőrendőrök). Nem volt ez másképp a Villasoron 
sem, számos helyen láthatóak a kisméretű, fémből készült bordák, amelyek az itt lakók egybehangzó 
véleménye szerint nem érnek sokat. Az átmenőforgalommal kapcsolatosan gyakran felmerülő panasz a túl 
magas sebességek problémája, amit egyébként a területet határoló Vasúti Villasoron, Pomázi úton és a 
Római Sánc utcán is érzékel a lakosság, bár a sebességmérések alapján ez messze nem olyan jelentős 
probléma. A helyzet az, hogy a valódi sebességcsökkentő hatást a jóval nagyobb és költségesebb, épített 
pályaszintemelésekkel lehet elérni, amelyeket egyébként a korlátozott sebességű övezetek bejárati pontjain 
is javasolt elhelyezni, már a belépés pillanatában lelassítva a forgalmat. Ezeket nem lehet kikerülni és nem 

lehet rajtuk nagyobb sebességgel áthaladni, ugyanakkor megfelelő kialakítás esetén a megengedett 
sebességgel való áthaladás nem okoz aránytalan kényelmetlenséget. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 
utak fenntartói nem szokták szeretni a burkolatra rögzíthető sebességcsökkentő eszközöket (például a téli 
hóekézés miatt) és a lakosság is csalódik bennük: nemcsak, hogy kisebb a hatásuk a vártnál, de például az 
utánfutós vagy platós járművek áthaladásakor kimondottan zajosak. Egy terület forgalomcsillapításában a 
megfelelően helyeken jól kialakított pályaszintemeléseknek fontos szerepük van, de önmagukban a 
forgalom csökkentésére nem alkalmasak és a forgalom lassításában is csak lokális szerepük lehet még jó 
kialakítás esetén is. A Villasoron nem ez a helyzet, az itt kiépített fekvőrendőrök hatása minimális. 
 

 A fekvőrendőrök mellett gyakran felmerülő másik, a túlhasznált utcák lakói által javasolt megoldás az adott 
utca egyirányúsítása. Ez adott esetben, átgondolt rendszerbe szervezve valóban megoldás lehet, de egyedi 
kezdeményezésként komoly beavatkozás lehet egy hálózatba, amelynek akár jelentős nem szándékolt, 
káros, forgalomátterelő hatásai is lehetnek. Ebben a formában a forgalmat nem csökkenti, csak áttolja a 
szomszédos, erre ritkán felkészült utcába, azaz a problémát nem megoldja csak áthelyezi. A Villasoron 
jelenleg azok az utcák egyirányúak, amelyek a kétirányú forgalom számára nem elég szélesek (Őrtorony 
utca, Aradi utca, Vitéz utca, Szatmári utca északi fele), illetve ezek mellett a Dr. Nagy Lajos utca, ami részint 
nem is túl széles, másrészt pedig egy óvoda üzemel benne és a Harkály utca, ami elsősorban a meredeksége 
miatt nem alkalmas kétirányú forgalomra. A Villasoron a jelenlegi egyirányú utcák egyirányú volta nem 
megkérdőjelezett, a további szándékokat az elfogadott koncepció tükrében lehet majd értékelni. 
 

 A Villasor területén az egyirányúsítások mellett az utcákba kihelyezett terelőelemek a másik sikeresnek 
tekinthető megoldási mód. Ezek a többnyire nem túl széles utcákon a forgalmat terelik, gyakran kiegészülve 
a lakosság terelőelemek oldalára parkoló autóival, ami így együttesen sokkal hangsúlyosabbá teszik a 
vízszintes irányváltás szükségességét, így még hatékonyabbá válik az elem. Ez egy kimondottan sikeres, 
kedvelt megoldás a Villasoron, további terjedése várható és támogatható is. 

Az eddigi próbálkozásokról elmondható, hogy vannak sikeresebb (terelőelemek és a meglévő egyirányúsítások) és 
kevéssé sikeres (fekvőrendőrök és a TEMPO30) elemei. Egészében azonban tény, hogy a kisebb fejlesztések 
megvalósítása során nem, vagy csak alig történt rendszerszintű gondolkodás, mindig a költséghatékony, gyors 
megoldások kerültek előtérbe. A bemutatott problémahalmazra adott eddigi válaszok az átmenőforgalmon és a 
sebességtúllépéseken nem segítettek, viszont a forgalomszabályozási eszközök iránti bizalmat biztosan 
csökkentették. 

A Villasor élhetetlenné válásának egyik fontos aspektusa, hogy a terület nagy részén a gyaloglás, a séta, a gyerekek, 
unokák utcai játéka is ellehetlenült. A mai forgalom mellett a járdák, egyes helyeken a gyalogátkelők léte kulcskérdés 
lehet, ezekkel eddig a korábbi forgalomcsillapítási erőfeszítések nem foglalkoztak.  

A kerékpáros megközelítés, átjárás sem megoldott és nincs is fókuszban a közúti forgalomtechnikai szándékok 
mellett. Pedig a Vasúti Villasor és az onnan nyíló utcák alsó része viszonylag sík területen fekszik, a kiterjedt ipartelep, 
a HÉV-végállomás és a környékére települt szolgáltatások elérhetősége kerékpárral Szentendre jelentős területeiről 
a Villasoron keresztül logikus döntés lehet. 
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3.3 A VILLASOR GYALOGOS- ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS PROBLÉMÁINAK 
KONCEPCIONÁLIS VIZSGÁLATA 

A Villasor közlekedési helyzetének teljes körű megismerését célozta a gyalogos- és kerékpáros közlekedési 
problémák megismerése, feltárása. Ehhez a vizsgált terület minden utcáját bejártuk és minden csomópontját 
feltérképeztük. Az alábbiakban ennek eredményeit ismertetjük. 

 

Az egyes utcák járdával való ellátottsága 

A következő táblázat az egyes utcákban a járda meglétét, burkolatállapotát, szélességét és használhatóságának 
egyes szempontjait mutatja be. 

 
1. táblázat: A Villasor utcáinak járdaállapota 

Jól látható, hogy néhány örvendetes példát leszámítva az összkép nem pozitív, a jelenlegi állapot a felülvizsgálat 
alapján javításra szorul. Kétoldali járda csak a Római Sánc utcán és a Muskotály utcában van végig, ezeken kívül az 
Acél utcától keletre eső utcákban (Árpád, Attila, Őrtorony, dr. Nagy Lajos, Aradi, Vitéz utcák) viszonylag jó a helyzet, 
legalább egyoldali, de inkább kétoldali járda végigmegy az utcákon. Különösen szomorú a Vasúti Villasor jelenlegi 
helyzete, ahol csak az északi oldalon van járda (ebben hamarosan fejlesztés várható) és a kifejezetten forgalmas 
Harkály utca (egyoldali, hiányos, keskeny, lépcsős, meredek) járdaállapota. A legtöbb utcában azért van valamilyen 
járda, a burkolatállapot azonban nagyon vegyes, sok helyen kimondottan rossz, gyakoriak a keskeny szakaszok. A 
domborzat miatt sok utcában a járda meredek, ugyanakkor lépcső a már említett Harkály utcán kívül csak a Szofrics 
Pál és a Kövidinka utcákban van. Fontos állapotjellemző, hogy általánosan benőtte a növényzet a járdákat. 

 

Járdakapcsolat a csomópontokban 

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az egyes utcák járdái hogyan csatlakoznak egymáshoz.  

Csomópont Gyalogátkelőhely Átvezetések minősége 

Harkály utca/Pomázi út Harkály utcától keletre 
gyalogátkelő 

Lesüllyesztett padka a Harkály utcánál keresztbe, a 
Pomázi úton nincs lesüllyesztés. A gyalogátkelő 
kopott 

Pomázi út/Pipacs utca Nincs Lesüllyedt, rossz állapotú padka 

Pomázi út/Nagyváradi utca Nincs 
Pomázin autóbejáró (buszmegálló) miatt 
lesüllyesztett padka az északi oldalon, egyéb más 
nincs 

Pomázi út/Szatmári 
utca/Római Sánc utca 

Pomázi úton a Római Sánc 
utcával párhuzamosan és a 
Római Sánc utcán a Pomázi 
úttal párhuzamos 
gyalogátkelő 

Kopott gyalogátkelőknél süllyesztett padka, máshol 
lesüllyedt, rossz állapotú padka 

Római Sánc utca/Tómellék 
utca Nincs Lesüllyesztés Római Sánc utcával párhuzamosan a 

Tómellék utcán 
Római Sánc utca/Mathiász 
utca Nincs Lesüllyesztés Római Sánc utcával párhuzamosan a 

Mathiász utcán 

Római Sánc utca/Acél utca Nincs Lesüllyesztés Római Sánc utcával párhuzamosan az 
Acél utcán 

Római Sánc utca/Vitéz utca Nincs Lesüllyesztés Római Sánc utcával párhuzamosan a 
Vitéz utcán 

Római Sánc utca/Aradi utca Nincs Magas padka 

11-es főút/Dr. Nagy Lajos 
utca Nincs 

Lesüllyesztés 11-es főúttal párhuzamosan a Dr. Nagy 
Lajos utcán, 11-es főúton keresztben nem lehet 
átmenni 

11-es főút/Őrtorony utca Nincs 
Lesüllyesztés 11-es főúttal párhuzamosan az 
Őrtorony utcán, 11-es főúton keresztben nem lehet 
átmenni 

11-es főút/Attila utca 

Attila utcán keresztbe a 11-es 
főúttal párhuzamosan, és a 
11-es főútra merőlegesen 
gyalogátkelőhely jelzőlámpás 
szabályozással 

Lesüllyesztés minden zebránál, festés enyhén kopott 

Árpád utca/Vasúti Villasor Nincs Magas padka 

Vasúti Villasor/Attila utca Vasúti Villasoron keresztbe 
gyalogátkelő 

Lesüllyesztés Vasúti Villasoron és Attila utcán is 
keresztben, a felfestés jó 

Vasúti Villasor/Őrtorony 
utca Nincs Lesüllyesztés az Őrtorony utcán keresztben 

Vasúti Villasor/Dr. Nagy 
Lajos utca Nincs Lesüllyesztés a Dr. Nagy Lajos utcán keresztben 

Vasúti Villasor/Aradi utca Nincs Lesüllyesztés az Aradi utcán keresztben, egyoldali 
járdakapcsolat 

Vasúti Villasor/Vitéz utca Nincs Lesüllyesztés a Vitéz utcán keresztbe, kétoldali, rossz 
minőségű járdakapcsolat 

Vasúti Villasor/Acél utca Nincs Lesüllyesztés az Acél utcán keresztben, egyoldali 
járdakapcsolat 

Utca neve Járda megléte és főbb jellemzői Járda burkolati állapota A meglévő járda használható szélessége Lépcső megléte, meredekség Mennyire nőtte be a növényzet?

Harkály utca Van, egyoldali, de hiányos
Ahol van, ott megfelelő, enyhén 
kopottas

Keskeny Van lépcső, meredek Kevés helyen

Pomázi út
Van, többnyire kétoldali, néhol csak az 
egyik oldalon

Az út északi oldalán megfelelő, néhol 
repedezett, déli oldalán rossz állapotú

Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, enyhén meredek Több esetben nagyon

Római sánc Van, kétoldali Jó Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, nem meredek Kevés helyen

Árpád utca Van, kétoldali, de nem folytonos Vegyes, inkább jó Keskeny Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon

Attila utca Van, kétoldali, de nem folytonos Vegyes, inkább rossz Keskeny
Nincs lépcső, a járda több helyen 
erősen oldalra lejt

Több esetben nagyon

Őrtorony utca Van, kétoldali Rossz Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon
Dr. Nagy Lajos utca Van, kétoldali Jó Megfelelő Nincs lépcső, nem meredek Nem
Aradi utca Van, egyoldali Töredezett Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, enyhén meredek Több esetben nagyon
Vitéz utca Van, kétoldali Töredezett Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, enyhén meredek Több esetben nagyon
Acél utca Van, egyoldali Vegyes, inkább jó Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, de meredek Több esetben nagyon

Vasúti villasor Van, egyoldali végig, részben kétoldali Jó Megfelelő Nincs lépcső, nem meredek Nem

Mathiász utca Van, egyoldali keskeny, részben kétoldali Inkább rossz Megfelelő, többnyire keskeny Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon

Csabagyöngye utca Van, egyoldali, de váltakozó oldalakon Megfelelő Megfelelő Nincs lépcső, enyhén meredek Nem
Muskotály utca Van, kétoldali Vegyes, inkább jó Keskeny Nincs lépcső, de meredek Nem

Otelló utca Van, egyoldali hiányos Rossz Megfelelő, többnyire keskeny Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon

Tómellék utca Van, egyoldali, részben kétoldali Vegyes, inkább rossz Megfelelő, többnyire keskeny Nincs lépcső, de meredek Kevés helyen

Szatmári utca Van, félig egyoldali, félig kétoldali Jó Megfelelő Nincs lépcső Nem

Debreceni utca Részben van, nagyon hiányos Rossz Keskeny/nincs Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon

Nagybányai utca Részben van, nagyon hiányos Rossz Keskeny/nincs Nincs lépcső, enyhén meredek Több esetben nagyon
Nagyváradi utca Részben van, nagyon hiányos Rossz Keskeny/nincs Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon
Pipacs utca Van, egyoldali Jó Megfelelő, néhol keskeny Nincs lépcső, nem meredek Nem
Szofrics Pál utca Van, egyoldali Rossz Keskeny Van lépcső, meredek Nem
Kövidinka utca Van, egyoldali, hiányos Rossz Keskeny/nincs Van lépcső, meredek Több esetben nagyon
Harmat utca Van, kétoldali, többnyire hiányos Vegyes, inkább rossz Keskeny Nincs lépcső, nem meredek Több esetben nagyon
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Vasúti 
Villasor/Csabagyöngye utca Nincs Szintbeni átvezetés a Csabagyöngye utcán keresztbe, 

egyoldali keskeny járdakapcsolat 
Vasúti Villasor/Tómellék 
utca Nincs Szintbeni átvezetés a Tómellék utcán keresztben, 

egyoldali használhatatlan járdakapcsolat 
Vasúti Villasor/Szatmári 
utca Nincs Szintbeni átvezetés a Szatmári utcán keresztben 

Vasúti Villasor/Nagybányai 
utca Nincs Lesüllyesztés a Nagybányai utcán keresztben, 

járdakapcsolat lényegében van, de használhatatlan 
Vasúti Villasor/Szofrics Pál 
utca Nincs Lesüllyesztés a Szofrics Pál utcán keresztben 

Vasúti Villasor/Kövidinka 
utca Nincs Lesüllyesztés a Kövidinka utcán keresztben 

Vasúti Villasor/Harkály utca Nincs Lesüllyesztés a Harkály utcánál keresztben, nyugat 
felé nincs járda 

Mathiász 
utca/Csabagyöngye utca Nincs Lesüllyesztés Csabagyöngye utcánál 

Mathiász utca/Muskotály 
utca Nincs Lesüllyesztés a Muskotály utca végén keresztben 

Mathiász utca/Tómellék 
utca Nincs Lesüllyedt/nincs padka mind a négy sarkon 

Mathiász utca/Szatmári 
utca Nincs Lesüllyedt/nincs padka mind a négy sarkon 

Mathiász utca/Nagyváradi 
utca Nincs Lesüllyedt/nincs padka mind a négy sarkon 

Mathiász utca/Pipacs utca Nincs Lesüllyedt, rossz állapotú padka 
Mathiász utca/Szofrics pál 
utca Nincs Lesüllyesztés a Szofrics pál utca nyugati oldalán, 

máshol kopott, lesüllyedt padka 
Mathiász utca/Kövidinka 
utca Nincs Lesüllyedt, rossz állapotú padka 

Mathiász utca/Harkály utca Nincs Lesüllyedt, rossz állapotú padka 
Harkály utca/Harmat utca Nincs Magas padka, árok 
Harmat utca/Kövidinka utca Nincs Rossz állapotú, nincs kapcsolat 
Debreceni utca/Szofrics Pál 
utca Nincs Lesüllyesztett padka, nincs járdacsatlakozás 

Debreceni utca/Nagybányai 
utca Nincs Nincs padka sem, az útfelület nem aszfaltozott 

Debreceni utca/Nagyváradi 
utca Nincs Nincs burkolat, járda részben lesüllyedt, rossz 

állapotú 
Debreceni utca/Szatmári 
utca Nincs Lesüllyedt, de rossz állapotú padka 

Otelló utca/Szatmári utca Nincs Lesüllyesztett padka 
Otelló utca/Tómellék utca Nincs Lesüllyesztett padka 
Otelló utca/Muskotály utca Nincs Magas padka 
Otelló utca/Csabagyöngye 
utca Nincs Lesüllyesztett, rossz állagú padka 

2. táblázat: A Villasor utcáinak járdakapcsolatai 

A táblázat adatai alapján érzékelhető, hogy nyugat felé haladva, minél később épült be a környék, annál 
kezdetlegesebbek a járdakapcsolatok, ezzel szemben a keleti részeken jóval több kiépített elem van, ezek viszont 

rossz minőségűek. Jól látható a gyalogátkelőhelyek alacsony száma még a nagy forgalmú határoló utakon is és 
szomorú, hogy néhány helyen egyszerűen nincs járdakapcsolat. 

Összességében kijelenthető, hogy gyaloglási szempontból a vizsgált terület állapota általában véve nem kielégítő, 
bár a helyzet árnyalt. Ott, ahol a közúti forgalom nagyobb, ott a járdák minősége, kiépítettsége is többnyire jobb, de 
akadnak fájó kivételek, hiányosságok is (pl. Harkály utca). Ott viszont, ahol a közúti forgalom nagysága kevésbé 
indokolja járdát, ott jellemzően az hiányos is. Ez nem mindenhol jelent egyébként komoly problémát (pl. a 
burkolatlan Debreceni utca). Néhány kiépített járdaszakaszon a padka a kényelmesnél, megszokottnál magasabbnak 
érződik, túl nagyot kell lépni. 

A 21. században alapkövetelménynek tekinthető, hogy minden városon belüli út aszfaltos burkolattal rendelkezzen 
és legalább az egyik oldalt legyen legalább 1,0 méter széles járda, vagy gyaloglásra kijelölt területrész, mely rossz 
látási viszonyok között is garantálja a védtelen közlekedők biztonságát. A Villasor területe ettől nagyon messze van, 
a járdahálózat hiányos, alig van gyalogátkelőhely, a meglévő gyalogoslétesítmények jó része pedig felújításra szorul, 
ami egyébként általános kórkép Magyarországon. 

 

A Villasor kerékpározhatósága 

A kerékpárosforgalom nagyon érzékeny a domborzatra, ami a Villasor területének jelentős részén határozottan jelen 
van. Emellett nem elválasztott kerékpáros infrastruktúra esetében a közúti forgalom nagysága és sebessége erős 
visszatartó erő. Mivel a Villasoron nincs kerékpáros infrastruktúra és számos utca jelentős forgalommal terhelt, így 
mai állapotában a terület egészében csak gyakorlott, kihívásokat kereső kerékpárosoknak ajánlott. 

Kerékpáros szempontból a következő legnagyobb problémát a közutak burkolatállapota jelenti. Sok utca 
burkolatállapota rossz minőségű, ami veszélyes és csak lassú haladást tesz lehetővé, mindez kiegészülve az utcák 
egy részének meredekségével egy kimondottan rosszul kerékpározható terület képét festi elénk. A kerékpárhálózati 
fejlesztési tervekben szereplő Vasúti Villasor-Szatmári utca-Mathiász utca-Pipacs utca kerékpáros útvonal 
ugyanakkor megfelelő útvonal útburkolati szempontból.  

A kerékpározás szempontjából az egyes kereszteződések beláthatósága okozhat problémát. A területen számos 
rosszul belátható csomópont van (például a tömör kerítésű saroktelkek miatt). A különösen rosszul belátható 
csomópontokban sok helyen kerültek kihelyezésre tükrök, melyek segítik a csomópontok biztonságos működését. 
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3.4 A VILLASORRÓL A HÉV-ÁLLOMÁSRA VALÓ RÁHORDÁS LEHETŐSÉGEINEK 
KONCEPCIONÁLIS VIZSGÁLATA  

Szentendre és Budapest között az elsőszámú közösségi közlekedési kapcsolat a H5-ös HÉV, mely a budapesti 
Batthyány tér és Szentendre között közlekedik (a menetek nagyobb része csak Budapesten belül, Békásmegyerig 
jár). Szentendre közigazgatási területén a HÉV két helyen, Pannóniatelepen és Szentendre végállomáson áll meg. A 
Villasor szempontjából releváns végállomás közösségi közlekedési, autóbuszos, taxis, illetve P+R parkoló kapcsolattal 
is rendelkezik. A H5-ös HÉV a közúti forgalomtól (11-es út) eltérően jelentős pomázi kerülővel közlekedik Budapestre. 
Szentendréről Budapest (Békásmegyer) 16 perc, a Batthyány tér 38 perc alatt érhető el, közben több forgalmas és 
fontos csomóponttal (Szentlélek tér, Margit híd, budai hídfő). 

Szentendre HÉV-állomáson nagy 
számú kereskedelmi egységet 
találunk és egy jelentős méretű, 
de nagyobb részt kiépítetlen P+R 
parkolót.  A parkoló kedvelt, de 
funkciója messze szélesebb körű, 
mint a P+R: sokakat kihoznak 
(K+R), sokan a kereskedelmi 
egységekbe érkeznek és 
nyilvánvalóan van egy 
járműtárolási funkciója is a 
területnek.  

A 11-es főút nyugati oldalán is van 
egy kisebb P+R parkoló. Mindkét 
P+R parkoló felől jókora kerülő 
megtétele szükséges a peronok 
eléréséhez. Bár jelen feladatnak 
nem témája, de a tervezett 
jelentős parkolási fejlesztések 
(akár P+R akár parkolóház) 
valójában nem, vagy csak alig 
segítenének Szentendre gondjain. 
A most rendelkezésre álló mintegy 
350-400 parkolóhelyet az autósok 
Szentendrén átvágva érik el, a 
(minimális) forgalomcsökkenés kedvezményezettje pedig főleg Budapest. 

A Budapesten kívül eső HÉV-szakasz alacsonyabb sebessége miatt jellemző az is, hogy sokan autóval utaznak 
Békásmegyerig, majd az ottani P+R lehetőségeket és a sűrűbb vonatközlekedést kihasználva onnan HÉV-eznek 
tovább. Ez utóbbi módszert a jelenlegi díjszabás is támogatja, mert így elegendő a Budapest Bérlet, nem szükséges 
hozzá HÉV kiegészítő jegyeket vagy bérletet vásárolni. 

A HÉV a csúcsidőszakban 7-8 percenként közlekedik, míg holtidőben 20 perces követés a jellemző. Emellett fontos 
jelezni azt is, hogy a csúcsidőben jellemzően 6 kocsiból álló vonatok holtidőben nem ritkán három kocsiból állnak. 

Az állomás mellett található az autóbusz-állomás, ahol a közösségi közlekedés ráhordó funkciója megvalósul. Helyi 
autóbusz-közlekedés nincs Szentendrén, a hivatalos terminológia szerint a Szentendre közigazgatási határát el nem 
hagyó járatokat is helyközinek tekintjük. A szentendrei helyközi közlekedés általánosságban véve jónak mondható, 
a közös szakaszon a követési idő csúcsidőben 1-10 perc, ami holtidőben sem romlik 20 perc fölé. Az autóbuszok 
Szentendre nagyobb részét feltárják, bár jelentős területeken beszélhetünk a 300 méternél nagyobb 
gyaloglótávolságon túli feltáratlan területekről (például éppen a Villasor nyugati, délnyugati területein is), mert a 
domborzati viszonyok és az úthálózat nem teszik lehetővé a jobb feltárást. 

A megállóhelyek elhelyezkedése megfelelő, a legsűrűbben lakott területeket jól feltárják az egyes járatok. A közeli 
Püspökmajort kiszolgáló püspökmajori hurokból 10-20 percenként közlekednek járatok, és a csúcsidőszakon kívül 
néhány perc alatt az autóbusz-állomásra érkeznek. Szarvashegytelep környékéről is 10-20 percenként indulnak 
járatok a HÉV-felé és a Sportteleptől a belváros felé ez a járatsűrűség még tovább emelkedik. A pismányi részekről, 
az Ösvény utca felől gyengébb a szolgáltatási színvonal, a reggeli legsűrűbb 10 perces követés napközben 2 órásra 
csökken. 

Az autóbusz-állomás jó helyen található. A párhuzamos megállóhely-elhelyezkedés garantálja a problémamentes 
járműmozgásokat. Az ehhez szükséges nagy tér rendelkezésre áll, tárolási funkciókkal is kiegészítve. A HÉV-hez való 
közelség megfelelő, gyors és egyszerű átszállást biztosít. Csúcsidőn kívül a HÉV-szerelvények az első vágányra 
érkeznek és onnan is indulnak, így az átszállás kimondottan jó minőségű. Csúcsidőben viszont, mikor több szerelvény 
is az állomáson tartózkodik, akkor a megközelítés problémásabb, ugyanis meg kell kerülni a vágányokat a 
felszálláshoz. Ebben az esetben (és a P+R parkoló megközelítésében is) egyértelmű javulást hozna egy aluljáró 
építése a P+R parkoló, a HÉV-peron és a buszállomás között, esetleg a 11-es út nyugati oldalára is átvezetve, mert a 
mai 11-es út alatti aluljáró csak az északnyugatra tartó gyalogosirányt szolgálja ki.  

Az autóbusz-állomáson az időjárás viszontagságaitól való védelem kérdésköre kritikus. Kevés és kicsi fedett váró van, 
a HÉV-állomáson pedig nem működik fedett váróterem. 

A HÉV- és autóbusz-állomásra sokan érkeznek gyalog a városból, de például a kerékpárosok száma meglehetősen 
alacsony. Ez utóbbinak oka a domborzat mellett a ki nem épített kerékpárúthálózat és a végállomási tárolási 
lehetőségek alacsony színvonala is. 

A Villasor területe kimondottan közel esik a HÉV-állomás szolgáltatásokban gazdag városkapu jellegű 
alközpontjához, így érdemes lenne részleteiben is vizsgálni a Villasor és a HÉV-állomás kapcsolatát (kik használják, 
milyen gyakran, mivel érkeznek stb.). A közeli utcákból (nagyjából a Vitéz utcáig terjedő területről van szó) a gyaloglás 
kényelmes és versenyképes, van kiépített gyalogoshálózat. A távolabbi részekről a gyaloglás a távolság és a romló 
járdaviszonyok miatt egyre kevésbé opció és észak felé a domborzat is egyre nagyobb kihívás elé állítja a 
gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Ezzel szemben a Vasúti Villasor és a belőle nyíló utcák déli részei kevésbé 
meredekek, alig lejtenek. Kimondottan hasznos lenne, ha a Villasori terület déli feléről egy érdemi és biztonságos 
kerékpáros útvonal vezetne a HÉV-állomáshoz, ahol például minőségi B+R tárolókat is ki lehetne alakítani. Ez szépen 
összecseng a területre tervezett kerékpároshálózattal is, ami a Szatmári utcánál éri el Püspökmajor felől a Vasúti 
Villasort. 

Felmerülhet a Villasor buszos, kisbuszos bekötése is a HÉV-állomáshoz is, nagy kérdés, hogy a nagy forgalomtól 
amúgy is terhelt lakók szívesen látnának-e itt egy buszjáratot, és hogy mennyire szívesen használnák, a kertvárosi 
területek alacsony laksűrűsége nem szokott jelentős utasszámokat eredményezni.  

Ennél életképesebb lehet a valóban sűrűn lakott Püspökmajor összekötése a HÉV-állomással a Villasoron keresztül 
egy helyi járatú kisbusszal, ami egyben a Villasorról a Püspökmajorba tartó iskolásforgalmat is segíthetne 
lebonyolítani. A forgalmi és társadalmi aggályok azonban ennél sem kisebbek. 



Szentendre Vasúti Villasor és környéke forgalmi mérés és forgalomcsillapítási koncepcióváltozatok 

18 

 

4 KONCEPCIONÁLIS KERETEK 

A Vasúti Villasor környékének forgalomcsillapítása egy szélesebb elvi keretbe illeszkedik, amit Szentendre közúti 
hálózati működése, egyes fontosabb csomópontok működése és különböző elvi megfontolások jelölnek ki. Ezek 
többsége egyben stratégiai kérdéseket is felvet, amelyek megválaszolásával a jövőbeli célokat megvalósító 
intézkedések megalapozottabban vizsgálhatók. Az ilyen döntési pontokat kiemeltük. 

4.1 A VILLASOR TÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HÁLÓZATI MŰKÖDÉS ALAPJAI 
SZENTENDRÉN 

A szentendrei kör 

Szentendre közúthálózati működésének kulcsa a 11. sz. főút. A kapacitív, igen nagy forgalmú, térségi jelentőségű út 
keresztülszeli a várost, biztosítja Budapest és a Duna-parti települések felé való eljutást, egyben a nagyszámú 
csomópont Szentendrén belül gyűjti és elosztja a város forgalmát. Nagyon fontos részlet, hogy nincs más olyan 
észak-déli nyomvonalvezetésű út, amely ezt a feladatot akár csak részben is át tudná venni. A 11. sz. főút városi 
szakasza nagyon forgalmas, jelentős kapacitása ellenére is nagyon lassú a haladás rajta, aminek a nagy forgalom 
mellett a fő oka az igen nagyszámú jelzőlámpás csomópont.  

A 11-es főút városi szakaszának felgyorsítására zöldhullámot terveztek számottevő fizikai beavatkozással és 
felújítással, de a megvalósításnak jelenleg nincs realitása. Régi terv a szentendrei elkerülő megépítése is, de a 
bonyolult hegyrajzi viszonyok miatti jelentős költségek mellett az építés a távoli jövőbe veszik. A fentiek miatt azzal 
lehet számolni, hogy dacára a folyamatos kiköltözés és a lakosság jómódja által táplált forgalomnövekedésnek, 
hálózati szempontból nemhogy jelentős fejlődés nem várható, de még a kisebb beavatkozások esélye is minimális, 
tehát a város messze kiemelkedően meghatározó fő tengelyén a mai forgalmi állapotok hosszabb távon is jelen 
lesznek, konzerválódnak, sőt, inkább a helyzet romlása prognosztizálható. 

Az észak-déli irányú közlekedés a 11-esen érdemben nehezebb és lassabb, mint a dél-észak irányú. Ennek több oka 
is van: 

 A reggeli, Budapest felé tartó forgalom a legerősebb napi forgalmi irány és szűk időablakban valósul meg, 
mint a délutáni, kifelé tartó, elnyújtottabb forgalmi csúcs. 

 A főleg Budapest felé tartó forgalom miatt minden csomópontban újabb és újabb forgalom érkezik a főút 
déli irányára, tehát dél felé haladva nő a forgalom, így lassul is. 

 A sok jelzőlámpa eleve lehetetlenné teszi a folyamatos haladást. 
 A dél-észak irányban minden csomópontban újabb és újabb, olykor jelentős forgalmak tűnnek el a főútról, 

így kifelé haladva a sebesség, ha nem is lesz gyors, de semmiképpen sem lassul. 
 A 11-es főút igen jelentős forgalmat szállít a Szentendrétől északra eső településekről (Leányfalu, 

Tahitótfalu, föl egészen Visegrádig) Budapest felé (és valószínűleg Szentendrére is). A kívülről érkező 
forgalom számára nem érdemes letérni a főútról (kivéve az Acél utcánál, de erről később), mert a várható 
időnyereség nem jelentős. Viszont a szentendreiek többségének meg nem érdemes kimenni a főútra, mert 
számukra pedig ott nincs érdemi időnyereség. 

 A Vasúti Villasor vonalában a 11-es főút jelentős mértékű ívet ír le, így lokálisan távolságban sem hosszabb 
az alternatív útvonalként használt Acél utca-Kőzúzó utca útvonalnál. 

A fentiekből az következik, hogy dél felé a város főútja nagyon nehezen járható, észak felé pedig – legalábbis az 
ellenkező irányhoz képest – tulajdonképpen vállalható a sebesség. 

A kertvárosi alternatív úthasználatot támogatja az a tény is, 
hogy az egészében szolgáltatáshiányos hegyoldali részen 
éppen a vizsgált területtel szomszédos püspökmajori 
városrészen sok szolgáltatás található: bölcsőde, óvoda, 
iskolák, boltok sorakoznak az eleve nagy népsűrűségű, 
részben lakótelepi beépítésű területen, amelyek elérése a 
szomszédos városrészekből az alternatív útvonalakon logikus, 
de még nem szomszédos városrészekből is érdemes kihagyni 
a főutat, főleg dél felé. 

A szentendreiek ehhez természetesen alkalmazkodtak. Dél 
felé érdemes az erre egyébként többnyire alkalmatlan 
kertvárosi utcákon alternatív útvonalat keresni, mert szinte 
bizonyosan gyorsabb, mint a főút (vagy legalábbis a 
folyamatos haladás miatt így érezhető), észak felé ez jóval 
kevésbé motivált mozgás. 

Így jön létre az a nagy szentendrei kör, amelyen a forgalom 
észak felé tartva főként a főutat használja (persze vannak itt is 
alternatív útvonalak, ahogyan az a felmérésekből is kiderül), 
dél felé pedig elég sokan a kertvárosi utcákon keresnek 
gyorsabb eljutást (miközben igen jelentős forgalom megy ki a 
főútra is).  

A forgalomszámlálásainkban is tettenérhető ez a különbség: a reggeli ~500 jármű/2 óra déli irányú 
átmenőforgalommal szemben délután ~200 jármű/2 óra északi irányú átmenőforgalom érdemben kisebb forgalmi 
nyomást jelez, a forgalmi igényekben biztosan nincs ekkora különbség. 

> A fő kérdés a szentendrei körrel kapcsolatban, hogy a város számára ez jó-e így, szeretne-e ebbe érdemben 
belenyúlni, például az északi vagy déli irányú menekülőúthasználatot korlátozni. Ennek társadalmi költsége van, de 
enélkül érdemi forgalomcsillapító hatás nem érhető el.  

 

A Római sánc kihaladásának problémája 

Amint a csomóponti számlálások eredményeinél láttuk, a Római Sánc utca-11. sz. főút csomópontjában reggel 6:30-
8:30 között mintegy 500-500 jármű/2 óra mértékű forgalom kanyarodik ki dél, illetve észak felé is a Római Sánc 
utcáról. A számlálások egyik fontos megfigyelése volt, hogy az észak felé két sávon zöld jelzésre várók sora 
rendszeresen feltartotta a dél felé „Állj!, Elsőbbségadás kötelező!” táblával szabályozott forgalmi irányt olykor akár 
percekig is, a csomóponthoz való hozzáférés számukra gyakran nem volt biztosított. Ehhez elég volt 8-10 várakozó 
jármű is. További problémaként jelentkezett a Római Sánc utca-Acél utca csomópont jelentős forgalma, ahol 
időnként szintén várakozásra kényszerültek a főút csomópontja felé tartók. Így aztán az a helyzet állt elő, hogy az 
egyébként kapacitív csomópont egyik legfontosabb, dél felé tartó ágához alig-alig fértek hozzá az autósok, ami a 
Római Sáncon esetenként hosszú sorokat, beláthatatlan idejű áthaladást eredményezett, aminél nem kell jobb 
motiváció az alternatív útkereséshez.  



Szentendre Vasúti Villasor és környéke forgalmi mérés és forgalomcsillapítási koncepcióváltozatok 
 

19 
 

Ezt a csomópontot ilyen szempontból rendezni kell, a feleslegesen elpazarolt várakozási idők jelentős része 
megspórolható lenne egy kicsit nagyvonalúbb kialakítással, ami jótékonyan hatna a Római Sánc utca 
forgalomlebonyolító képességére és jelentősen csökkentené a Vasúti Villasor térségén való áthaladás motivációját 
is.  

> A kérdés itt az, hogy a városnak van-e anyagi ereje és ráhatása a csomópont kisléptékű átalakítására. 

 

A Kőzúzó utca 

A Kőzúzó utca-Vasúti Villasor csomópont a Villasor és környéke számára kiemelt jelentőséggel bír. Forgalmas, 
teherforgalommal terhelt csomópont, ami részben a kiterjedt iparterület kiszolgálását végzi, kapcsolatot ad a 
Pannóniatelep felé és különösen alternatív útvonalat biztosít a 11-es főút felé a Rózsa utcai jelzőlámpás 
csomóponton keresztül. Reggel 6:30 és 8:30 között a Kőzúzó utcába 428 jármű lépett be a Villasor felől. Közülük 
110-110 érkezett a Villasor keleti irányából és az Acél utcából, 200 pedig a Villasor nyugati irányából. Ellenkező 
irányban 203 jármű közlekedett. Amíg az ipartelep kiszolgálása és a pannóniatelepi célok elérése jogos cél és a 
megfelelő helyen történik, addig az alternatív úthasználat előnytelen a Villasor és környéke számára.  

Az iparterület is kiterjedt (bár nem teljes mértékben beépített) és a Pannóniatelep is sűrűn beépült, ezzel együtt 
valószínűsíthető, hogy a Kőzúzó utca észak-dél irányú forgalmának nagyobb része reggel átmenőforgalom. 
pontosabbat részletes mérésekkel lehetne megállapítani. Az ugyanakkor bizonyos, hogy a 11-es főút ívét, amelynek 
középpontja a Vasúti Villasorra esik, a vizsgált területen és a Kőzúzó utcán ki lehet kerülni és hogy ezt sokan meg is 
teszik. 

Szentendre kerékpárforgalmi hálózati tervében a 2. térképen szerepel a város közúti forgalma egységjármű/nap 
(E/nap) dimenzióban. Az ábra alapján a Római Sánc utca 8000 E/nap, a Vasúti Villasor 7000 E/nap, a Pannóniatelepet 
jelzőlámpával kiszolgáló Rózsa utca pedig 5000 E/nap értéket mutat, illetve a Kőzúzó utcára is ad a térkép egy 3500 
E/nap forgalmi értéket. A Római Sánc utcán, a Vasúti Villasoron és a Kőzúzó utcán elvégzett méréseink a reggeli 
időszakban hasonló arányokat mutatnak: a Római Sánc utcán a 11-es főútnál ~900 jármű/óra, a Vasúti Villasoron a 
körforgalomtól nyugatra ~700 jármű/óra, a Kőzúzó utcán pedig ~350 jármű/óra értéket mértünk. Ezek alapján a 
Rózsa utca reggeli óraforgalma ~500 jármű lehet (minden adat kétirányú keresztmetszeti forgalom).  

A Pannóniatelepről egyébként jobbra kisívben öt helyen lehet kihajtani a 11-es főútra, onnan pedig három helyen 
balra nagyívben a Pannóniatelepre, igaz, két forgalmas szembesáv keresztezésével, tehát az északi szélén, 
külpontosan elhelyezkedő Rózsa utca kiszolgáló szerepe nem kizárólagos a Pannóniatelep elérhetősége 
tekintetében. Az ipartelep és a Pannóniatelep jó minőségű kiszolgálása Szentendre alapvető érdeke, ugyanakkor a 
Kőzúzó utca-Rózsa utca útvonalon bonyolódó jelentős átmenőforgalom alapvetően meghatározza a vizsgált terület 
forgalmi viszonyait.  

> A Kőzúzó utcai átmenőforgalom korlátozásával a vizsgált Villasor környéki területen jelentősen csökkenne a 
forgalmi nyomás és járulékos haszonként a sűrűn beépített Rózsa utca is tehermentesülne az oda sem való 
átmenőforgalomtól vagy annak egy részétől. Az iparterület kiszolgálását elsősorban a Vasúti Villasorról kellene 
biztosítani, mivel itt nincs szintbeni HÉV-átjáró. Elképzelhető, hogy ez ma is nagyobb részt innen történik, azaz ez 
nem feltétlenül jelentene komolyabb forgalomnövekedést a Vasúti Villasoron.  

 

Az Acél utca problematikája  

Az Acél utca a vizsgált terület legtöbbet szenvedett utcája. Átmenőforgalmának egy része közvetlenül a 11-es főútról 
érkezik reggel a Római Sánc utcai csomópontból. Reggel és délután is hasonló mértékű keresztmetszeti forgalma 
kiemelkedő a területen. Az Acél utca nagyon jó helyen van: a 11-es főút íve ezen keresztül vágható le a 

leghatékonyabban és a Kőzúzó utca felé tartó forgalom számára is igen jó helyen fekszik. Az utca önmagában való 
korlátozása komoly kockázatokkal jár, mivel jó eséllyel csak néhány utcával arrébb helyeznénk át az alternatív 
útvonalat, illetve vitathatatlanul jelentős szerepe van az iparterület megközelítésében is.  

> Az Acél utca önmagában is vizsgálható problémakör, több fontos részletében leválasztható a Villasori területről, 
azaz a terület többi részének forgalomcsillapítása az Acél utca kezelése nélkül is megvalósulhat, de az Acél utca 
önmagában való kezelése erősen visszahat a vizsgált terület forgalomcsillapítására. 

 

A Harkály utca szerepe 

A reggeli átmenőforgalom kiszolgálásában a legfontosabb szerepe a dél felé egyirányú, meredek és szűkös Harkály 
utcának van. Reggel 6:30-8:30 között 322 jármű lép be itt és ebből 275 jármű megjelenik a Vasúti Villasoron is és jó 
részük valószínűleg a Kőzúzó utca felé tart. Megfigyeléseink szerint a reggeli időszakban a Harkály utcát használók 
nagyjából fele a Radnóti Miklós utcáról, másik fele a Hamvas Béla utca felől érkezett, a Pomáz felől érkezők aránya 
kicsiny, azaz a Harkály utca főleg a Püspökmajor forgalmi igényeit szolgálja ki. 

A Harkály utca felső szakasza kimondottan meredek, a 30 km/ó sebességkorlátozás alig tartható, jelentős hosszon 
nincs kiépített járda egyik oldalon sem, egészében balesetveszélyes és az itt lebonyolódó átmenőforgalom 
kiszolgálására alkalmatlan. A Harkály utca érdemi korlátozása a vizsgált terület csaknem harmadáról valóban 
eltünteti az átmenőforgalmat, így a panaszok számát is jelentősen csökkenti, az esetlegesen átterelődő jelentős 
forgalom viszont más utcák problémáit növeli. 

> A Harkály utca jelentős és érdemi sebességkorlátozása mindenképpen javasolt. 

 

A Vasúti Villasoron kifejtett sebességek csökkentése 

A sebességmérések alapján sem a Vasúti Villasoron, sem a Római Sánc utcán nem különösebben problémás a 
kifejtett sebesség. Ezzel együtt, mivel a lakosság gyorshajtásokat érzékel, felmerült a Vasúti Villasor megengedett 
sebességének csökkentése a mai 50 km/ó-ról 40 km/órára, a Római Sánc utcához hasonlóan. Mivel ez alapvetően 
egyezik a forgalomcsillapítás céljaival, ráadásul a mért sebességek zöme ma is ebben a tartományban van, tehát 
támogatható az elképzelés. 

Ennél hatékonyabb lenne az utca egyes szakaszainak szűkítése, a hosszú, nyílt egyenes szakaszok megtörése, a 
fontosabb pontokon (különösen a Kőzúzó utca környékén) gyalogátkelőhelyek létesítése. Ennek egyik első lépése 
lehet a Dr. Nagy Lajos utcánál a már megtervezett gyalogátkelőhely megvalósítása. 

> A Villasor valódi lelassításának komoly költségei lehetnek, de társadalmilag vállalhatatlan az ellene való fellépés, 
ténylegesen is biztonságosabbá teszi a forgalmas utat és az átmenőforgalom számára is kevésbé lesz vonzó. A Vasúti 
Villasor valódi forgalomcsillapítása mindenképpen megvalósítandó lépés, de önmagában nem oldja meg a 
problémát. 

 

Az Acél utcától keletre eső utcák helyzete 

A Vitéz, az Aradi, a Dr. Nagy Lajos, az Őrtorony, az Attila és az Árpád utcákon nem bonyolódik jelentős kezelendő 
átmenőforgalom, ezek mai formájukban megfelelően működnek, nem részei a felvázolt forgalmi 
problémahalmaznak.  
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4.2 A FORGALOMCSILLAPÍTÁS 

Jelen tanulmány fő célja a Villasor területének forgalomcsillapítása. A javaslatok előtt érdemes tisztázni, hogy mit is 
értünk forgalomcsillapítás alatt, milyen értékválasztás mentén kívánunk változtatni és milyen elveket alkalmazunk a 
területi forgalomtechnika kialakításában. 

A forgalomcsillapítás kicsit ködös szakmai fogalom. Érthető alatta a sebességek csökkentésének szándéka és az 
átmenőforgalom csökkentésének szándéka is, miközben a két cél eléréséhez szükséges intézkedések nem azonosak, 
bár jelentős átfedés van közöttük. A vizsgált területen a fő kívánalom az átmenőforgalom csökkentése, emellett, 
másodsorban a kifejtett sebességek csökkentése is elvárás. A két cél összefüggése nyilvánvaló: ha kevesebben 
mennek át a területen akkor a gyorsan haladók száma is csökken, illetve van egy olyan elképzelés is, miszerint a 
területen lakók körében kevésbé jellemző a gyorshajtás, ami sajnos nem igazolható. A gyorshajtást, mint jelenséget, 
elsősorban a határoló utakon, különösen a Vasúti Villasoron érzékelik az itt lakók, a sebességméréseink szerint 
azonban ez nem jellemző. 

A köztudatban a forgalomcsillapítás fő eszköze a fekvőrendőr (sebességcsökkentő borda vagy küszöb a mérete 
szerint), illetve az egyszerű tiltások és korlátozások: a teherforgalom kitiltása, a sebességkorlátozás, az 
átmenőforgalom korlátozása, a nem ott lakók forgalmának kitiltása és az egyirányúsítás. A tapasztalatok szerint 
azonban ezek többsége csak akkor ér valamit, ha jelentős összeget áldoznak rá és nagyobb területen átgondoltan 
alkalmazzák őket. A fizikai korlátozások (mint a fekvőrendőr) valamennyire működnek, bár ritka az, amikor hatásuk 
eléri az elvárt szintet. A jelzőtáblák hatása nagyon korlátos, főleg a jóérzésű emberekre hatnak, de a probléma 
általában eleve nem is velük van. Ahhoz, hogy hatásuk legyen rendszeres ellenőrzés és szankcionálás lenne 
szükséges, ami Magyarországon nem jellemző és a belátható időn belül nem is lesz az.  

További probléma, hogy az általában szűkös forrásokból kisköltségű megoldások lesznek, ezeknek a hatása pedig 
még korlátosabb. A fentiekből következően a köztudatban megjelenő forgalomcsillapító elemek abban a formában 
ahogyan alkalmazni szokták őket, lényegében hatástalanok, szerepük inkább a lakosság megnyugtatásában van. 

Sajnos nem lehet elhallgatni azt sem, hogy a mai magyar szabályozási és tervezési rendszer nem tud igazán mit 
kezdeni azzal a helyzettel, hogy kertvárosi utcákon főútra való forgalom zajlik. A megoldási javaslat a területi szintű 
forgalomcsillapítás (TEMPO30 övezet, lakó-pihenő övezet kijelölése) az átmenő forgalom megfelelő szintű 
elvezetésével. Ez utóbbi például a vizsgált területen a Szentendre elkerülő vagy a 11. sz. főút kapacitásnövelése 
lenne. Az előbbi belátható időn belül biztosan nem fog megvalósulni, az utóbbi pedig egyrészt szintén nem a 
közeljövő megoldása, másrészt elvi kérdés, hogy a város közepén szabad-e közúti kapacitást növelni. Megoldás lehet 
egy eredetileg nem erre tervezett kertvárosi utca főútvonalasítása is, ennek azonban kiépítési követelményei 
vannak: az utcát szélesíteni kellene, tágasabb csomópontokat kellene létrehozni, ami megint csak messze 
meghaladja egy magyar önkormányzat anyagi lehetőségeit, különösen a sűrűn beépített területeken. és akkor a 
társadalmi ellenállásról még nem is beszéltünk. 

 

A nem működő gyakorlatok 

A praktikumban a következő megoldási módszerekről derül ki újra és újra, hogy nem működnek: 

 Pontszerű beavatkozások területi, városi szintű problémák megoldására. Egy-egy rosszabb helyzetben lévő 
utca lakóinak kérésére az ott lakók javaslatai megvalósulnak, de a helyzet érdemben nem javul, sőt, időnként 
káros mellékhatásokat, forgalomátterelődéseket tapasztalunk, ami települési szinten nem kívánatos. 

 Az előző pontokkal igen szoros összefüggésben a lakosság által javasolt közlekedésszakmai megoldásokat 
érdemes fenntartással kezelni. Nem várható el egy kertváros lakóitól, hogy tisztában legyenek a 
közúthálózat-tervezés alapjaival, a javaslatok többsége nem adekvát. 

 A politikai vezetés tagjai és az önkormányzatok nem közlekedésszakmai szereplők, ilyen értelemben 
hozzáértésük általában nincs. 

 Talán a legnagyobb baj a távlatosság nélküli döntések sora. A legtöbb önkormányzatnak nincs valódi, 
internalizált közlekedési koncepciója, jobb esetben egy-egy nagyobb beruházástól várják a település 
közlekedési problémáinak megoldását. A napi közlekedési ügyek és lakossági problémák nem fűződnek fel 
stratégiára vagy vízióra, így gyakran kioltják egymást az intézkedések vagy zsákutcának bizonyulnak. 

 

A működő gyakorlatok 

Sajnos ez a lista rövidebb, mint az előző, valójában kevés működő gyakorlatunk van, különösen a vizsgált területhez 
hasonló összetett problémák megoldására. Ez úgy igaz Magyarországra, mint akár a fejlett nyugati országok 
gyakorlatára. Az utóbbiak sikerei mögött általában a következő tényezők állnak: 

 Van távlatos vízió és stratégia 
 A hasonló helyzetekben van társadalmi többség a forgalomcsillapítás mellett 
 Az elmúlt évszázadban folyamatosan fejlődött a közúti infrastruktúra, a meghatározó elemeket (elkerülők, 

gyűjtőutak) kiépítették 
 Korábban tudatára ébredtek a gyors és rendezetlen városnövekedés káros hatásainak 
 Ezt egy erősebb településrendezési rendszerrel többnyire kezelni tudták 
 És főként: van forrás 

A fentiek közül hazánkban a legtöbb pont hiányzik és a települések jogi helyzete és forrás nélkülisége miatt a legtöbb 
pontban előrelépni középtávon sem lehet. Amit mégis meg lehet és kell is lépni: 

 Minden közlekedési probléma a saját szintjén kerüljön kezelésre: a városi szintű problémákra városi szintű 
válaszok, a területire területiek, az utcaszintű gondokra pedig utcaszintű válaszok kellenek 

 Az előbbi szintek jó elhatárolása komoly szakmai kérdés 
 Ki kell találni, ki kell érlelni és el kell fogadtatni a település közlekedési vízióját és az ahhoz elvezető 

útvonaltervet, stratégiát 
 A vízió és a stratégia mögé társadalmi többséget kell kovácsolni 
 Ki kell tartani ezek mellett a nehezebb időszakokban is 
 Kreatívnak kell lenni, a közlekedési szakma „bevált” receptjei, útmutatói és törvényei nem ilyen területekre 

vannak kitalálva 
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4.3 FORGALOMCSILLAPÍTÁSI ELVEK ÉS MEGFONTOLÁSOK A VILLASORON 

A koncepcionális változatok felrajzolása előtt érdemes elidőzni azon, hogy a szentendrei és Villasori sajátosságokon 
és a forgalomcsillapítás helyes értelmezésén túl milyen elveken alapuljon a koncepció. A következő elveket, 
megfontolásokat javasoljuk: 

 A célok helyes kitűzése: Jelen esetben a közösségi gyűlés egyértelműen az átmenőforgalom érdemi 
csökkentése és a forgalom lassítása mellett tette le a voksát. Ennek pontos értelmezése azonban fontos 
feladat: egy folyamatosan növekvő forgalmú területen a forgalom szintentartása is komoly fegyvertény 
lehet. A Villasor esetében a látható sikerrel kecsegtető út az utcák többségének radikális átmenőforgalom-
csökkentése, ami az esetleg fennmaradó, átmenő forgalmat szállító utcák esetében bizony akár 
forgalomnövekedést is jelenthet. Az átmenőforgalommal tovább már nem érintett utcákban a jelentős 
forgalomcsökkenés mellett a sebességek is várhatóan kisebbek lesznek. 
 

 A radikális lépések felvállalása: Az már eddig is jól látható volt, hogy gyenge eszközök használatával nem 
érhetünk el érdemi hatásokat. Az átmenőforgalom arra megy amerre a leggyorsabb az útja és ebben 
övezetek kijelölése és táblák kihelyezése nem igazán szokta akadályozni. Három dolog van, ami ténylegesen 
is befolyásolja az útvonalválasztást: a forgalom mértéke (mert ahol nagy a forgalom ott nem lehet haladni), 
ezzel szoros összefüggésben az útvonalon valóban kifejthető sebességek és végül az útvonal hossza. Tehát 
ha radikális eszközökkel megnöveljük az alternatív útvonalak hosszát és lecsökkentjük a sebességüket, akkor 
éppen azokat az előnyeit csökkentjük, amiért errefelé keresett alternatív útvonalat. Ez azonban radikális 
beavatkozásokat igényel, elsősorban több betont és ellenőrzést.  
 

 A radikális lépések társadalmi kockázatokkal járnak, ezt kezelni kell: Sajnos, ha az átmenőforgalom útvonala 
hosszabb és lassabb, azzal nemcsak az átmenőforgalom körülményei romlanak, hanem az ott lakók is 
lassabban és körülményesebben jutnak el a céljukig. Ez valódi töréspont lehet a lakosságon belül, mert sok 
olyan utca lakói is pórul járnak, ahol nincs nagy forgalom, de a szabad közlekedés előnyeit élvezik. Ezt kezelni 
kell, különben a megosztott lakosság nem fogja támogatni a forgalomcsillapítást. 
 

 A társadalmi igények értelmezése: A Villasor lakói kifejezték, hogy kertvárosi nyugalmat szeretnének. Bár 
nem mondták ki, de emellett bizonyosan a lehető legkevésbé korlátozott közlekedésük is szempont volt. Az 
igazi kérdés a helyes egyensúly megtalálása a két igény között. Érdemes úgy keretezni a folyamatot, hogy 
elsősorban kertvárosi nyugalmat szeretnénk létrehozni és utána szükséges elmagyarázni azt is, hogy ez 
mivel jár és mik a korlátai. 
 

 Közteherviselés: A Villasor nem létezhet Szentendrén belüli enklávéként, a területnek ki kell vennie részét a 
város forgalmi igényeinek kiszolgálásából. Ennek mértéke és módja lehet vita tárgya, de a mai környezetben 
a ténye nem. Ha a püspökmajori városrész forgalmát nem engedjük át dél felé reggelente, akkor a mintegy 
500 jármű/2 óra nagyságú átmenőforgalomból elég, ha 5-10 perc alatt 100 megjelenik és rögtön a Harkály 
utcáig ér a sor vége a Római Sánc utca-Pomázi út útvonalon. Itt azt javasoljuk, hogy a déli irányú 
átmenőforgalmat alapvetően egyes utcákon, csillapítva engedjük át. Az északi irányú átmenőforgalomnak 
valójában nem kell, hogy helye legyen a Villasoron. 
 

 A városi és részvárosi társadalmi kockázatok egyensúlya: Ahogyan az előbbi pontban is jeleztük, például 
Szentendre legnépesebb része, a Püspökmajor is szeretne közlekedni, ennek aránytalan korlátozása jogos 

társadalmi elégedetlenséghez vezetne. A városvezetésnek ilyen szempontból is meg kell találnia a 
középutat, mert az sem helyes, hogy a püspökmajoriak miatt élhetetlen a Villasor és az sem, hogy a Villasor 
miatt élhetetlen a Püspökmajor. 
 

 A területen kívüli intézkedések kérdései: A tanulmányban eddig is több helyen jeleztük (például a Kőzúzó 
utcánál és a Római Sánc utcánál), hogy az átmenőforgalom csökkentésében komoly szerepe lehetne a 
területen kívüli fejlesztéseknek. Esetünkben az érzékelhető, hogy az ilyen jellegű kísérletek társadalmilag 
és/vagy forrásszempontból nem megoldhatók, de ettől még érdemes szem előtt tartani, hogy a Villasor 
olyan tényezőktől is szenved, amelyek területileg kívül esnek rajta. 
 

 Egymást támogató intézkedések: Érdemes olyan folyamatban gondolkodni, ahol az egyik terület 
forgalomcsillapítása pozitívan hat a szomszédos terület forgalmi helyzetére. Jelen esetben például a Villasor 
nehezebb átjárhatósága a Pannóniatelepet is kedvezményezi és a Pannóniatelep korábbi forgalomtechnikai 
fejlesztései jótékonyan hatottak a Villasorra. 
 

 Területen belüli jogos részigények: Nagyon fontos szempont, hogy a területen belül ma is meglévő 
különböző helyzetekből adódó ellentéteket ne élezzük tovább: ahol nagy forgalom van azt nem lehet 
érdemben tovább növelni, ahol ma nincs forgalom oda nem lehet nagy forgalmakat átterelni, mert ez sérti 
a status quo-t és az emberek igazságérzetét is. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes utcára figyelni kell, és 
minden egyes utcának kell adni valamit, ha azt várjuk el, hogy átmenőforgalmat viseljen. 
 

 Egységes hálózati kép és felépítés: Igen jót tesz egy terület összképének és használhatóságának, ha hasonló, 
működő megoldások köszönnek vissza és nem minden sarkon más és más próbálkozások nyomai láthatók. 
Ez egységességet, határozottságot sugall, ráadásul nem is nagyon kell elmagyarázni a járművezetőknek, 
hogy mi miért van. 
 

 Jó kommunikáció: A sikeres forgalomcsillapításhoz kell egy egyszerű, átélhető vízió és egy kiérlelt koncepció. 
Ezek felépítéséhez kell a szakmai átláthatóság, a döntésekhez, adatokhoz való hozzáférhetőség. Ezekre 
épülhet egy jó és elfogadott útvonalterv, amely kis lépésekkel halad a nagy cél felé. és amely nélkül semmi 
sem fog megvalósulni. Része ennek a vízióba és stratégiába ágyazott, következetesen végigvitt, de 
folyamatosan elmagyarázott döntések sora és az egyes visszatérő típusproblémákra adható, működő 
típusválaszok megalkotása is. 
 

 A kis sikerek: A forgalomcsillapítás Magyarországon gyakrabban sikertelen, mint sikeres társadalmi-műszaki 
kísérlet. Ezért nagyon meg kell becsülni a helyes utat jelző kis sikereket. Ilyenek lehetnek egy koncepció nagy 
többségű elfogadása, ami kijelöli a jövőt, az első megvalósuló lépések, a forgalomcsökkenés első jelei vagy 
később az utolsó helyére kerülő fejlesztés. Ezeknél érdemes megállni és ünnepelni egy kicsit azt, hogy jó 
úton járunk. 
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5 KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZATOK 

A végül elfogadott koncepcionális változatig hosszú út vezetett. Első lépésben négy, alapvetően különböző 
koncepcionális változatot és egy tervezői javaslatot mutattunk be az önkormányzati képviselőknek. Ott bemutatásra 
alkalmasnak találták a 2. változatot és továbbtervezésre alkalmasnak a 4. változatot. 

A következő körben a közösségi mérésben részt vevők számára mutattunk be két olyan változatot, amit az 
önkormányzat képviselőivel időközben leegyeztettünk és amelyek a 4. változaton és a tervezői javaslaton alapultak. 
E megbeszélés eredményeképpen újabb önkormányzati egyeztetések következtek, végül a lakossági fórumra egy 
evolúciós ívként is értelmezhető, az önkormányzat lehetőségeit és a lakosság értékválasztását is tükröző, három 
változatot tartalmazó változatcsomagot vittünk. Ebből a jelenlévők a „Tilos az Á” fantázianevűt választották ki. 

Megbízói kérésre csak a lakossági fórumra vitt változatokat mutatjuk be a tanulmányban. 

A három változat sok ponton közös: 

 Mindhárom változat az átmenőforgalom csökkentésére a területen speciális helyzetben, a többi utcánál 
nagyobb szélességgel rendelkező Mathiász utcában rejlő lehetőségeket kívánta kihasználni 

 A déli, budapesti irányú átmenőforgalom fő csatornája a forgalomcsillapított Harkály utca 
 Emellett az Acél utca is szállít déli irányú átmenőforgalmat, de ennek forgalomcsillapítása úgy készül el, hogy az 

északi irányú forgalmat kedvezményezi, délre az áthaladás nehezebb, mint ma 
 A Vasúti Villasor minden változatban egyformán forgalomcsillapított: 

o Kétoldalt kerékpáros infrastruktúra szűkíti le a teret 
o A Szatmári utcától nyugatra 30 km/ó, attól keletre 40 km/ó sebességkorlátozás van érvényben 
o A Kőzúzó utcától nyugatra a Vasúti villasor forgalomcsillapított 
o A Vasúti Villasor-Kőzúzó utca csomópontban a Vasúti Villasor nyugati ága alárendelt forgalmi iránnyá 

válik 
 A Szatmári utca lefelé, a Tómellék utca alsó szakasza felfelé egyirányú, mindkét egyirányú szakasz 

forgalomcsillapított 
 Mindhárom változatban a kisebb utcák többsége zsákutca: első lépésben „Behajtani tilos! Kivéve célforgalom” 

jelzőtáblákkal, később ilyen jellegű lakossági igények esetén fix, betontömbös lezárással. 

A változatok alapvetően hasonlítanak egymásra, a fő különbség a Villasor jelentős, északi irányú eredőforgalmának 
megoldási módja. Az átmenőforgalom korlátozásának fő eszköze az átmenőforgalom csillapított csatornákba 
terelése és a többi utca lezárása. A Villasor minden utcája továbbra is megközelíthető. 

 

 

 

 

 

 

5.1 MATHIÁSZ UTCA - JELZŐLÁMPA 

Az első változatban az északi irányú áthajtást és a terület északi kapcsolatát a Mathiász utca-Római Sánc utca 
csomópontban kiépített, gyalogátkelőhelyekkel is rendelkező jelzőlámpás csomópont bonyolítja le 

 A jelzőlámpás csomóponthoz észak felé a forgalomcsillapított és felfelé egyirányú Tómellék utcán és a szintén 
forgalomcsillapított Mathiász utcán keresztül lehet eljutni 

 A jelzőlámpás csomóponttól dél felé a forgalomcsillapított Mathiász utcán és a lefelé egyirányú Szatmári utcán 
keresztül lehet közlekedni 

 Lezárásra kerül a Harmat utca a Harkály utcánál, a Pipacs, a Nagyváradi, a Szatmári utcák a Pomázi útnál, a 
Tómellék utca a Római Sánc utcánál, a Szofrics Pál, a Nagyváradi utca déli része, a Muskotály és a Csabagyöngye 
utcák a Mathiász utcánál és végül az Otelló utca a Tómellék utcánál 

 Átmenőforgalom a Harkály és az Acél utcákon kívül az egyirányú Szatmári-Tómellék utcapáron és a tőlük a 
jelzőlámpás csomóponthoz vezető Mathiász utcai szakaszon van, azonban ez az átmenőforgalom számára nem 
jó ajánlat, kevés az időnyereség. 

A változat elegáns megoldást ad az összes felmerült problémára, a Villasor biztonságosan megközelíthető és 
elhagyható minden irányban. Sajnos az előzetes egyeztetések alapján a javasolt jelzőlámpás csomópont bekerülési 
költsége 2023. elején biztosan 100 MFt felett van, ezért a változat megvalósulása még középtávon sem valószínű. 
Ezzel együtt ezt javasoljuk távlati víziónak. 
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8. ábra: Mathiász utca - jelzőlámpa 
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5.2 MATHIÁSZ UTCA – JELZŐLÁMPA NÉLKÜL 

Mivel a legjobbnak tartott megoldás forráshiány miatt nem reális alternatíva, ezért a jelzőlámpa funkcióinak 
pótlására más megoldásokat kezdtünk keresni. A következő változat jellemzői: 

 Az északi irányú áthajtást a Pipacs utca és a Nagyváradi utca végzi forgalomcsillapított kialakítással, pontosan 
még meg nem határozott munkamegosztásban 

 Sajnos ebben az esetben az északi irányú átmenőforgalom is megjelenik e két utcán és az idevezető utcákon 
 Felmerült (és a következő oldali ábrán is ez látható) hogy mindkét utca Pomázi úti végén a dél felé tartó irányt 

lezárjuk, így csak észak felé lehet kilépni az utcákból, miközben az utcák kétirányúak maradhatnak 
 A két utca közötti munkamegosztásra kreatív, Angliában használt megoldás érkezett a lakossági fórumon, 

miszerint a két utca évente felváltva viseli az átmenőforgalmat, a másik évben zsákutcaként üzemel. Ebben a 
két utca lakóinak kell megegyezniük 

 A Mathiász utca-Római Sánc utca csomópont nem válhat átmenőforgalommal terhelt útvonallá mai formájában, 
mert a Római Sánc utca forgalmában veszélyes és gyakran szinte lehetetlen is a balra fordulás, ezért a Római 
Sánc utcáról a Mathiász utcára való befordulást letiltjuk, a Mathiász utca felől pedig csak jobbra lehet kihajtani 
a Római Sánc utcára. Ez utóbbi korlátozás a csúcsidőszakokban indokolt, egyébként vitatható, a részletes 
tervezés során kell erről dönteni 

 Az északi irányú kihajtást biztosító Pipacs utca-Nagyváradi utca pároshoz a forgalomcsillapított és felfelé 
egyirányú Tómellék utcán és a szintén forgalomcsillapított Mathiász utcán keresztül lehet eljutni 

 A forgalomcsillapított Mathiász utca és a lefelé egyirányú Szatmári utca a Villasor belső forgalmát szolgálja ki 
 Lezárásra kerül a Harmat utca a Harkály utcánál, a Szatmári utca a Pomázi útnál, a Tómellék utca a Római Sánc 

utcánál, a Szofrics Pál, a Nagyváradi utca déli része, a Muskotály és a Csabagyöngye utcák a Mathiász utcánál és 
végül az Otelló utca a Tómellék utcánál. 

A változat kevésbé kiforrott és kevésbé elegáns, mint a jelzőlámpás, viszont megvalósítható. A fő gond a ma nem 
terhelt Nagyváradi utca forgalmi terhelése és az, hogy a csillapított területen egyedül a Pipacs utcában nem csökken 
érzékelhetően a forgalom, illetve, hogy az északi irányú átmenőforgalom útvonala és valószínűleg mennyisége sem 
változik. Ez további megoldások keresésére ösztönözte a tervezőket. 

A változatot úgy tekintjük, mint megvalósításra érdemes változatot, amely azonban csak egy köztes állomás a végül 
elfogadott változat felé vezető úton. ami maga is csak egy köztes cél a távlatos jelzőlámpás megoldás felé. 
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9. ábra: Mathiász utca – jelzőlámpa nélkül 
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5.3 TILOS AZ Á 

Az előző változat legnagyobb hibáinak, a Pipacs és Nagyváradi utcák terheltségének és az északi irányú 
átmenőforgalomnak a kiszorítása érdekében született meg a végül elfogadott „tilos az Á” változat: 

 Az előző változathoz képest a legkomolyabb változás az, hogy a Villasor magterülete nem enged át magán északi 
irányú átmenőforgalmat 

 Ennek eszköze a Pipacs utcában felszerelt sorompó, amelyhez csak a Villasor lakói kaphatnak kártyát és amely 
csak észak felé engedi ki ezt a forgalmat 

 Azt, hogy kit tekintünk Villasori lakónak és hogy a sorompó pontosan hogyan működik, a részletes tervezés során 
kell eldönteni 

 A visszafelé út útvonala északról a Pomázi út-Harkály utca-Mathiász utca vagy az Acél utca az itt lakók számára 
is 

 A Mathiász utca végig forgalomcsillapított, lényegében a Villasor belső gyűjtőútjaként funkcionál 
 Lezárásra kerül a Harmat utca a Harkály utcánál, a Nagyváradi és a Szatmári utca a Pomázi útnál, a Tómellék utca 

a Római Sánc utcánál, a Szofrics Pál, a Nagyváradi utca déli része, a Muskotály és a Csabagyöngye utcák a 
Mathiász utcánál és végül az Otelló utca a Tómellék utcánál. 

Ezt a változatot érdemes úgy tekinteni, mint egy költséges, de jelenleg is elérhető, magas szintű megoldást, amely 
akár hosszabb távon is jól szolgálhatja az itt lakókat, amíg a jelzőlámpás csomópont meg nem valósul. 
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10. ábra: tilos az Á 
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6 A TILOS AZ Á VÁLTOZAT JAVASOLT ÜTEMEZÉSE 

A végül továbbtervezésre elfogadott „tilos az Á” koncepció kapcsán megbízói kérés volt egy megvalósíthatósági 
ütemterv is. A javasolt ütemterv az alábbi: 

 

 

 
3. táblázat: A Villasor humanizálásának javasolt ütemezése

  

Egyszerűen bevezethető intézkedések
1 Harmat utca/Harkály utca
2 Szofrics Pál utca/Mathiász utca
3 Nagyváradi utca déli szakasza/Mathiász utca
4 Muskotály utca/Mathiász utca
5 sebességkorlátozások kitáblázása Vasúti Villasoron

Infrastruktúrafüggő, gyorsan megvalósítható intézkedések
6 Harkály utca felső szakaszának forgalomcsillapítása és járdaépítés
7 Vasúti Villasor Szatmári utcától nyugatra eső szakaszán terelőelemek
8 Kőzúzó utca-Vasúti Villasor elsőbbségi viszonyainak átalakítása
9 új gyalogátkelőhely kiépítése a Dr. Nagy Lajos utcánál

Infrastruktúrafüggő, lassabban megvalósítható intézkedések
10 Szatmári és Tómellék utcák Mathiász utcától délre eső szakaszai
11 Mathiász utca Szatmári utca-Római Sánc utca között
12 Harkály utca egésze
13 Acél utca utca egésze, a felfelé irány kedvezményezésével, a tőle keletre eső utcák forgalmának figyelésével
14 Pipacs utca és Nagyváradi utca forgalomcsillapítása
15 Szatmári utca és Tómellék utca egyirányúsítása (10)
16 gyalogátkelőhely kiépítése a Vasúti Villasoron a Kőzúzó utcánál
17 Pipacs utca és Nagyváradi utca félpályás lezárása a Pomázi útnál és csak az észak felé való kihajtás engedéylezése
18 Mathiász utca-Római Sánc utca csomópont félpályás lezárása és csak a kihajtás engedélyezése (11)
19 Csabagyöngye utca/Mathiász utca (19)
20 Otelló utca/Tómellék utca csomópontban zsákutca kialakítása (10, 15)
21 Tómellék utca/Római Sánc utca (10)
22 Szatmári utca/Pomázi út (10)

Infrastruktúrafüggő, hosszabb távú intézkedések
23 forgalomcsillapítás Mathiász utca forgalomcsillapítása teljes hosszban
24 forgalomtechnika Pipacs utcára sorompó felszerelése és a szükséges IT fejlesztések lebonyolítása
25 zsákutcák kialakítása Nagyváradi utca/Pomázi út (24)

26 forgalomcsillapítás Vasúti Villasor teljes hosszában a kerékpáros infrastruktúrával és további gyalogátkelőhelyekkel
27 forgalomtechnika Mathiász utca/Római Sánc utca jelzőlámpás csomópont kiépítése gyalogátkelőhelyekkel
28 zsákutcák kialakítása Pipacs utca/Pomázi út csp zsákutcásítása (27)

zsákutcák kialakítása:
terveztetés, jelzőtáblák beszerzése

később lakossági igény alapján fix lezárások is 
kialakíthatók

MATHIÁSZ UTCA-JELZŐLÁMPA NÉLKÜL VÁLTOZAT ELKÉSZÜLT

tilos az Á VÁLTOZAT ELKÉSZÜLT

MATHIÁSZ UTCA-JELZŐLÁMPA VÁLTOZAT ELKÉSZÜLT
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zsákutcák kialakítása:
terveztetés, jelzőtáblák beszerzése

később lakossági igény alapján fix lezárások is 
kialakíthatók

forgalomcsillapítás:
 terveztetés, beszerzés, kiépítés

forgalomtechnika:
 terveztetés, beszerzés, kiépítés

forgalomcsillapítás:
 terveztetés, beszerzés, kiépítés

forgalomtechnika:
 terveztetés, beszerzés, kiépítés
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7 A LAKOSSÁGI FÓRUM EREDMÉNYEI 

Előzmények 

A szentendrei önkormányzati városrészi költségvetés nyertes programjában a Vasúti villasor és Római sánc utca 
közötti terület forgalomcsillapításának igénye és feladata fogalmazódott meg. Az önkormányzat erre a problémára 
kidolgozott forgalomtechnikai koncepciója nem nyerte el a lakosság tetszését, sokan ellenezték a tervezett 
változtatások bevezetését. Az önkormányzat célja az volt, hogy egy, a többség által elfogadható terv szülessen, ezért 
háromlépcsős átdolgozási tematikát határozott meg: 

 Első lépésben a meglévő tervvel kapcsolatos lakossági problémák feltárását, valamint a lakossági 
szempontok pontos meghatározását. Két eszközt használtunk az információk összegyűjtésére. Az 
önkormányzattal közösen a területen kitelepülés formájában lakossági fórumot szerveztünk. Két órás 
időtartamban sátrat állítottunk fel a Szatmári utca egyik legforgalmasabb részén, ahol meg lehetett tekinteni 
az eredeti terveket, kötetlen beszélgetés formájában egyeztetni lehetett a helyi képviselővel és az 
alpolgármesterrel. Az eseményt három felületen hirdettük, az önkormányzat online felületein, plakátokat 
helyeztünk ki és minden lakos kapott szórólapot is. Több mint 30 ember vett részt összeségében a 
rendezvényen. Alapvetően három lakossági szempont fogalmazódott meg: az átmenő forgalom 
csökkentése és a nagy forgalommal terhelt utcák részbeni tehermentesítése az egyirányúsításukkal, 
lakossági javaslatként hangzott el, hogy a terület forgalmi átszervezése mérési adatokat is igényelne, illetve 
a harmadik szempont a gyorshajtások megakadályozása, a 30-as övezet sebességkorlátozásának betartatása 
volt valamilyen közlekedési műtárgy segítségével.  

 A lakossági információk összegyűjtését kiegészítettük a helyi véleményvezérekkel készült személyes 
interjúkkal.  

 Ezt követően közösségi gyűlést szerveztünk, amelyet szintén online felületeken, plakátokon és minden 
lakoshoz eljuttatott szórólappal népszerűsítettünk. A gyűlés célja az volt, hogy a meglévő terv változtatásait 
értelmezzük a lakossággal együtt, illetve a továbbfejlesztés irányait meghatározzuk. Az eseményen 
letisztázódtak a lakossági szempontok, úgymint az átmenő forgalom csökkentése, élhetőbb környezetet 
támogató forgalmi rend és eszközök használata. Megerősödött az az álláspont, hogy pontos 
forgalomtechnikai terv nem készíthető el mérési adatok nélkül. A következő lépésként az önkormányzat, 
lakossági támogatással a koncepciós és a hozzá szükséges méréseket rendelte meg.  

 

A közösségi mérés 

A koncepció kidolgozásához szükséges mérések meghatározása után leválogattuk azokat a méréseket, amelyben a 
helyi lakosság részt tud venni. Szempont volt a lakosság bevonása, hogy jobban magukénak érezzék a problémát, 
hogy saját tapasztalatuk legyen a terület forgalmáról, biztosítsuk számukra a tervezési folyamat átláthatóságát, és 
hogy költséghatékonyabb legyen a felmérés.  

A lakosságot online felületeken, illetve minden helyi háztartásba eljuttatott szórólapon tájékoztattuk a méréshez 
való csatlakozás feltételeiről, valamint a véleményvezérekkel személyesen is felvettük újra a kapcsolatot. 6 fő 
jelentkezett online felületen, azonban ez a szám kevésnek bizonyult és a helyi középiskolával kooperálva, további 
nyolc diák csatlakozott a felméréshez. A mérés sikeresen lezajlott, a jelentkezők összesen 4 óra mérésben vettek 
részt. A felnőtt résztvevők igényüket jelezték, hogy szeretnének a mérési eredményről tájékoztatást kapni.  

Amikor a mérések elemzése és a koncepcionális változatok elkészültek, a közösségi mérésben résztvevő 
felnőtteknek egy online tájékoztatást szerveztünk 2023. január 23-án. A megbeszélés célja a tervek előzetes 
véleményezése volt. 

 

A lakossági fórum  

A mérési adatok, a lakossági és városvezetői szempontok figyelembevételével elkészült terveket egy lakossági 
fórumon mutattuk be a Városháza dísztermében 2023. január 30-án. Az esemény célja az volt, hogy tájékoztassuk a 
lakosságot a mérési adatokról és az ezek alapján készült koncepcionális változatokról. Fel szerettük volna mérni, 
hogy mennyire sikerült a lakossági szempontoknak megfelelő koncepciókat alkotni, valamint hogy a javasolt 
átalakítás elveivel és elemeivel mennyire értenek egyet. Továbbá szerettük volna még begyűjteni azokat a lakossági 
észrevételeket, amelyek a koncepció további pontosításában új szempontként figyelembe vehetők.  

A lakossági fórumról plakátokon, a terület minden háztartásába eljuttatott szórólapon, illetve online felületeken 
tájékoztattuk a lakosságot. Az eseményen mintegy 20 fő képviselte a lakosságot. A fórumon összefoglaltuk az eddig 
tevékenységeket, hogy milyen lépések előzték meg a koncepciókészítést. Az önkormányzat részéről megszólalt az 
alpolgármester és a helyi képviselő, akik az önkormányzat döntési mechanizmusáról, annak időtartamáról, anyagi 
forrásaikról és lehetőségeikről és a megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési lépésekről tájékoztatták a 
megjelenteket. Bemutatásra kerültek a mérési eredmények és a koncepcionális alternatívák. Több tisztázó kérdés 
hangzott el a megjelentektől, a bemutatott koncepcionális változatokat előbb megérteni, értelmezni akarták, majd 
minden hozzászóló elmondta a számára szimpatikus vagy épp nem megfelelő javaslatokról a véleményét. 

A hozzászólások és javaslatok az ésszerű kompromisszumok irányába mutattak. Jó hangulatú, közvetlen konzultáció 
volt. A végén saját maguk által kezdeményezett szavazáson a részt vevők túlnyomó többsége támogatta a 
bemutatott koncepciók valamelyik változatát. Az önkormányzat végül az utolsóként bemutatott, „Tilos az Á” 
fantázianevű koncepció továbbtervezését ígérte meg. Lakossági kérésként merült fel, hogy a tervekről részletes 
tájékoztatást kapjanak online felületeken, hozzászólási lehetőséggel. 

 

A lakossági fórumon döntés született a következő kérdésekben is: 

 A TEMPO30 övezettáblák lekerülnek 
 A terület „Elsőbbségadás kötelező!” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblái kinnmaradnak, a 

tervezett forgalomcsillapítás megvalósulásával remélhetőleg funkciójukat veszítik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


