
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnokként feladataimat érintő területeken az        
elvégzett munkákról az alábbiakban kívánom a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatni. 
 
Kerületünkben a kialakult vírushelyzet miatt jelentős összegek kerültek átcsoportosításra, de          
ezektől függetlenül sikerült keretet teremteni a városüzemeltetést és a közlekedést érintő           
felújításokra, korszerűsítésekre. 
Alább olvashatják a főbb pontokat. 
 
PARKÉPÍTÉS ÉS JÁTSZÓTÉRTERVEZÉS, -ÉPÍTÉS 

● 100 db hulladékgyűjtő edény beszerzése és kihelyezése 

○ Szerződéses összeg: 22 000 000,- Ft 

Egyedi kialakítású hulladékgyűjtők és kutyapiszokgyűjtők (70 db szemetes,        
30 db kutyapiszok gyűjtő) beszerzését és kihelyezést tartalmazza a szerződés,          
az egységes városkép kialakítása érdekében. Konzultációs eljárás jelenleg        
folyamatban van. 

PARKFENNTARTÁS 

● Parkfelszerelések javítása 

○ Szerződéses összeg: 18 000 000,- Ft 

A kerület közterületein, játszóterein, parkjaiban lévő utcabútorok, kerítések        
meghibásodása esetén Önkormányzatunk elvégezteti a szükséges      
parkfelszerelési javítási munkákat, melyek lakossági bejelentések, illetve       
helyszíni szemlék során kerülnek nyilvántartásba. Amennyiben az       
utcabútorok, parkfelszerelések nem javíthatóak, nyilvántartásba vesszük      
pótlási igényüket és a parkfelszerelés beszerzés szerződés keretein belül az          
őszi időszakban megrendeljük pótlásukat. 

● Játszószerek karbantartása 

○ Szerződéses összeg: 36 000 000,- Ft 

A kerületünk területén található összesen 78 db játszótéren a játszóeszközök          
karbantartása, valamint a javítások, eszközök állapotáról az előírások szerinti         
napló vezetése történik, ezáltal nyomon követhető a játszóterek és a          
játszóeszközök állapota. 

• Játszóeszköz javítási munkái 

o Szerződéses összeg: 15 200 000,- Ft 



A kerület területén lévő 78 db játszótéren meghibásodott játszóeszközök javítását,          
cseréjét, a karbantartásból nem kivitelezhető javítási munkákat Önkormányzatunk az         
őszi, téli időszakban a karbantartási napló alapján összegyűjti, majd pályáztatás          
alapján a legjobb árajánlatot adó vállalkozóval elvégezteti. Pályáztatás előkészítése         
zajlik. 

● Vadgesztenyefák növényvédelme magán- és közterületen  

○ Szerződéses összeg: 9 000 000,- Ft 

Önkormányzatunk kitüntetett figyelmet fordít kerületünk gesztenyefáinak egészségi       
állapotára, különösképpen a fa fő kártevője, az aknázómoly elleni védekezésre. Több           
éve végzik a kerület közterületi, illetve magánterületi vadgesztenyefa-állományának        
permetezését ezen kártevő ellen, hogy megakadályozzák a fák idő előtti legyengülését           
és elpusztulását. A kártevők előrejelzésére szolgáló szexferomonos csapda a kerület          
több részén kihelyezésre kerül, ezáltal kivitelezhető a célzott védekezés az          
aknázómolyok rajzása idején. Az idei évtől a magánkerti vadgesztenyefák kezelése          
injektálásos módszerrel történik, mely módszer a megfelelő időben végezve sokkal          
hatásosabbnak bizonyult, mint a korábbi években végzett permetezés, valamint a szer           
elsodródásának veszélye is minimálisra csökkenthető. A kezelést elegendő évente         
egyszer alkalmazni. 

● Általános növényvédelem 

○ Szerződéses összeg: 8 000 000,- Ft 

A kerület közterületi növényállományának kártevők, illetve kórokozók elleni        
technológiai és lakossági bejelentések által történő védekezése ezen szerződés         
keretein belül valósul meg. 

● Veszélyes helyek elbontása 

○ Szerződéses összeg: 40 000 000,- Ft 

A kerület közterületein fellelhető balesetveszélyes parkberendezési tárgyak és        
burkolatok elbontásra kerülnek a veszélyes helyek elbontása szerződés keretein belül.          
Amennyiben van mód az eredeti állapot helyreállítására, akkor első körben javítási           
munkák kerülnek megrendelésre, azonban a vissza nem állítható állapotú területeken a           
balesetveszélyt megszűntetjük, valamint új burkolattal, funkcióval ellátott területeket        
alakítunk ki a lakosság számára. 

• Lombhullató fák és cserjék, valamint egynyári növények ültetése és fenntartása 

o Szerződéses összeg: 19 000 000,- Ft 

A kerületben az önkormányzati képviselőkhöz beérkezett lakossági fa- és         
cserjeültetési igények, illetve a beruházások kapcsán felmerült növénytelepítések        
Önkormányzatunk minden évben teljesíti és elvégezteti. A növényültetéshez 1 éves          
fenntartás is hozzájárul a kerület növényállományának gyarapításához. Pályáztatás        
előkészítése zajlik. 



• Parkfenntartás és parki fák, fasori fák fenntartása 

o Szerződéses összeg: 545 000 000,- Ft 

Önkormányzatunk a 2020. év folyamán is kiemelt figyelmet szentel a közterületek           
parkfenntartási munkáira az élhetőbb környezet megvalósítása érdekében. Ennek        
keretében kerül sor – 1 200 000 m2 területen – a zöldfelületi és parki utak               
karbantartási munkáira egy előre meghatározott, de időjárás függvényében        
folyamatosan pontosított parkfenntartási technológia alapján. A technológia magába        
foglalja a területegységek kaszálását, lombgyűjtését, síkosságmentesítését,      
sarabolását, cserjék, évelők és egynyárik karbantartását, öntözését, homokozók        
takarítását, valamint a fasori és parki fák szükséges ápolási munkáit is. 

● Köztéri órák üzemeltetése 

○ Szerződéses összeg: 850 000,- Ft 

A közterületre telepített, alábbi helyszíneken található órák üzemeltetését végezzük:         
Móricz Zsigmond körtér, Újbuda Központ, Fehérvári út – Vegyész utca          
kereszteződése, Gárdonyi tér, Tétényi út 63. előtt. 

● Kisállattetemek elszállítása, ártalmatlanítása 

○ Szerződéses összeg: 1 980 000,- Ft 

A közúton található elhullott állat tetemének elszállítása, ártalmatlanítása a közút          
kezelőjét terheli, az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi           
törvény értelmében. Az önkormányzatok által kezelt közúton az illetékes         
önkormányzat feladata a közterületen elhullott állatok elszállítása és eltakarítása, ezért          
Önkormányzatunk lakossági és hatósági bejelentés, észlelés alapján, 24 órán belül          
gondoskodik az Újbuda Önkormányzata közigazgatási területéről a közterületein vagy         
bérleményeiben lévő kisállattetemek elszállításáról és ártalmatlanná tételéről. 

● Gyorskarbantartási munkák elvégzése 

○ Szerződéses összeg: 15 000 000,- Ft 

E szerződés tartalmazza a közterületeken felmerülő javítási és helyreállítási munkák          
gyors elvégzésére irányuló karbantartási munkákat. A játszótereken jelentkező        
meghibásodások, mint például a játszótéri kerítések, kapuk sértetlensége, valamint az          
ivókutak zavartalan működése, a kerületi vízóranyitások tavasszal, a téli időszakra          
történő vízórazárások, illetve a locsolóhálózatok esetleges meghibásodásának javítása        
is ide tartozik. 

● Fiatal fák fenntartása 

○ Szerződéses összeg: 5 400 000,- Ft 

A kerület közterületein álló 1133 db fiatal fa szükséges ápolási munkáinak elvégzése            
történt előre meghatározott technológia alapján. 



● Kényszerkaszálás 

○ Közterületek kaszálása és kényszerkaszálások szerződéses összege: 
             6 000 000 Ft 

           ○ Önkormányzat tulajdonában álló telkek kaszálásának szerződéses összege: 
                         14 000 000,- Ft. 

A kerület külterületein, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, valamint a         
Környezetvédelmi Osztály által parlagfű-mentesítésre felszólított magánterületi      
ingatlanok, ingatlan előtti zöldsávok kaszálási munkáinak elmaradása esetén a         
kényszerkaszálási munkák elvégzésére kötött szerződés alapján Önkormányzatunk       
elvégzi ezen területek gyommentesítését. 

● Automata öntözőhálózatok, szökőkutak és párakapuk üzemeltetési és karbantartási  
            munkái 

○ Szerződéses összeg: 35 000 000,- Ft 

A kerületi szökőkutak, automata öntözőrendszerek és párakapuk nyitása, zárása és          
üzemeltetése, valamint a bio-tó működtetése tartozik ebbe a szerződésbe a szükséges           
karbantartási munkálatokkal együtt. 

● Kiemelt parkfenntartás   

○ Szerződéses összeg: 50 000 000,- Ft 

A kerületben kiemelten kezelt zöldterületek, a Bikás park, Bukarest téri Tranzit           
Kulturális Kávézó környezete és a Babaliget, valamint a Gárdonyi tér és a Gomba             
belső udvarának intenzív fenntartási munkái kerülnek elvégzésre. A        
munkafolyamatok megegyeznek a parkfenntartási technológiával (síkosságmentesítés,      
kaszálás, lombgyűjtés, sarabolás, cserjék, évelők, egynyárik karbantartása,       
homokozók takarítása, öntözés), de nagyobb gyakorisággal kerülnek a feladatok         
elvégzésre. 

● Muskátlikiültetések kihelyezése főútvonalakon, közvilágítási oszlopokra 

○ Szerződéses összeg: 20 000 000,- Ft 

349 db közvilágítási oszlopon került muskátli kiültetésre április végén, melynek          
folyamatos öntözése, tápoldatozása, majd a tenyészidőszak végén azok leszedése és          
telephelyre szállítása történik ezen szerződésen belül. 

● Aprítékolás 

○ Szerződéses összeg: 20 000 000,- Ft 

A 2012. évben Önkormányzatunk megkezdte a lakosság számára a kertjükben          
felgyülemlett zöldhulladék, ágak és gallyak ingyenes aprítékolását. Ez hatékonyabb         
megoldást nyújt a konténeres elszállításnál, mivel a leaprítékolt zöldhulladék         
kevesebb helyigényű, újrahasznosítható, komposztálható végtermék, ellentétben a       
konténerben összegyűlő vegyes háztartási- és építési- stb. törmelékekkel, egyéb         



lakossági hulladékkal, melynek elszállítása és kezelése összetettebb feladat a         
vállalkozó számára. Ezen akcióval az illegális szemétlerakások számát is csökkenteni          
szeretnénk. 

● Fenyőfaállítás közterületen 

○ Szerződéses összeg: 3 000 000,- Ft 

5 közterületi helyszínen kerül felállításra és feldíszítésre és kivilágításra 1-1 db           
nordmann jegenyefenyő a téli ünnepi időszakra. 4 helyszínen a karácsonyfa mérete           
eléri a 10 méter magasságot, az 5. helyszínen 6 méter magas. Konzultációs eljárás             
jelenleg folyamatban van. 

● Illegális hulladék elszállítása 

o Szerződéses összeg: 25 000 000,- Ft 

A hulladékok illegális lerakása kerületünk egyik legnagyobb és folyamatosan         
jelenlévő problémája. Az elhagyott hulladék tájképi-esztétikai szempontokon túl        
jelentős környezetszennyezés forrása is, ezért ezek összegyűjtése és elszállítása         
kiemelt önkormányzati feladat. A belterületi részeken, a közkedvelt illegális         
lerakóhelyeken a figyelmeztető tábla kihelyezése nem vezetett eredményre, ezért         
hatékonyabb fellépésre van szükség. Az illegális hulladék lerakás és a szemetelés           
megelőzésében segítséget nyújt Önkormányzatunknak Újbuda Közterület-felügyelete      
is, a Felügyelet járőrei szabálytalanság észlelése esetén szankcionálják a szabálysértő          
magatartást. 

● Tétényi úti elválasztó sávban (az Etele út és a Major utca közötti szakaszon), a 
Ménesi út 68. szám előtti telepített cserjék, a Szerémi úti zajvédő falhoz 
ültetett növények, valamint az Alsóhegy utcai óvoda előtti zöldterület 
fenntartása. 

○ Szerződéses összeg: 1 100 000,- Ft 

A Tétényi úti elválasztó sávba, a Ménesi út 68.előtt, a Szerémi úti zajvédő fal mögött,               
valamit az Alsóhegy utcai óvoda elé telepített cserjék fenntartását végezzük. A fent            
felsorolt három helyszínen a cserjék hetente történő öntözése és havonta egy           
alkalommal történő kapálása valósul meg. 

● Zöldfelületi kataszter készítése a kerületi közterületi parki és fasori fákra, 
valamint dinamikus térinformatikai szoftver üzemeltetése 

○ Szerződéses összeg: 45 000 000,- Ft 

Ezen szerződés keretében a 2016-ban kialakított fakataszteri program        
továbbfejlesztése,adatokkal feltöltése folyamatosan történik. Felmérésre     
kerültek/kerülnek a közterületi parki és fasori fák, hulladékgyűjtők, ezek valamennyi          
jellemző adata rögzítésre kerülnek a programban. Az adatbázisból leszűrhető a fák           
jelenlegi állapota, a szükséges faápolási munkák és sok más fenntartáshoz fontos adat.            
A szoftver üzemeltetése és frissítése folyamatosan zajlik az év során. 



● Közterületi illemhelyek üzemeletetése 

○ Szerződéses összeg: 11 000 000,- Ft 

Az Önkormányzat által létrehozott 6 db (Bikás parkban, Bükköny utcai játszótéren,           
Beregszász téri játszótéren, Diószegi úti játszótéren és a Szent Adalbert téri           
játszótéren, Bazsalikom-liget) közterületi illemhely üzemeltetése folyamatosan zajlik       
ezen szerződés keretén belül. 

 ● Utcák ütemezett takarítása 

○ Szerződéses összeg: 205 000 000,- Ft 

Egy előre meghatározott ütemterv szerint történik az út menti területek, útszélek           
takarítása, saralása kerület szerte folyamatosan. A szerződés magába foglalja a          
Önkormányzatunk által minden év tavaszán és őszén meghirdetett „Tisztaságot         
Újbudán!” elnevezésű nagytakarítási akciót, mely keretében városrészenként történik        
meg a lakótelepek és zöldterületek burkolatainak, zöldterületeinek takarítása. A         
program során összegyűjtjük a lehullott faleveleket, a lakosság számára         
térítésmentesen biztosítjuk a veszélyes és elektronikai hulladékok leadását. A lakosok          
térítésmentesen igényelhetnek komposztálókeretet és avargyűjtő zsákot a kertjeikben        
keletkező zöldhulladék megfelelő hasznosítására. 

 JÁTSZÓTÉR ŐRZÉSE 

● Játszóterek őrzése 

○ Szerződéses összeg: 60 500 000,- Ft 

A szerződés keretein belül kerületünk közterületein létrehozott 80 játszótér és          
sportpálya nyitását-zárását és járőröző tevékenységét látja el a megbízott vállalkozó. 

UTCANÉVTÁBLÁK, KÖZMŰNYILV. 

● Hirdetőtáblák karbantartása 

○ Szerződéses összeg: 3 700 000,- Ft 

Az 58 kerületi helyszínen található hirdetőtábla üzemeltetésével és karbantartásával         
próbáljuk azt elősegíteni, hogy a kerület minden lakosa könnyedén értesülhessen az           
Újbudán megrendezésre kerülő rendezvényekről, a kerület lényeges hirdetéseiről. 

 KERÜLETI PARKOK, KERÉKPÁRUTAK TAKARÍTÁSA 

● Kutyapiszok- és szemetesedények fenntartása 

○ Szerződéses összeg: 310 000 000,- Ft 



Az Újbuda közterületeire Önkormányzatunk által kihelyezésre került 2053 db         
szemetes- és 465 db kutyaürülék gyűjtő edény folyamatos ürítését végezzük, valamint           
a kerület kezelésében álló közterületek rendszeres takarítását. 

 VADELHÁRÍTÁS 

● Vadkárelhárítás 

o Szerződéses összeg: 4 343 400,- Ft 

Az Önkormányzat a kerület közigazgatási területén a vaddisznók károkozásának 
visszaszorítása érdekében mezőőri feladatokkal megbízott szakembert alkalmaz. A 
megbízási szerződés keretében a vadállatok (első sorban vaddisznó és róka) lakott 
területektől való távol tartása, a károkozás megelőzése történik vadriasztó szerek és 
eszközök alkalmazásával. 

 Útpályák felújítása: 
Felújítás alatt a nagyobb időtávban, rendszeresen megismétlődő, előre részletesen         
megtervezett, a teljes keresztmetszetet érintő, több rétegű, az új építésnek megfelelő           
útállapotot biztosító munkamódokat értjük. 

Típusai: rekonstrukció, rehabilitáció, útkorszerűsítés. 

Rekonstrukció: az útpályaszerkezet cseréje, azaz a teljes pályaszerkezet, vagy jelentős          
részének eltávolítása és a régi pályaszerkezettel egyenértékű pályaszerkezet építése a          
felbontott anyag részbeni felhasználásával. 

Rehabilitáció: újraburkolás, helyreállítás a régi burkolat részbeni felhasználásával és új anyag           
pótlásával, a padkák megjavításával. 

Útkorszerűsítés: meglévő út szolgáltatási szintjének lényeges megjavítása nyomvonalának        
(részleges) megváltoztatásával. 

Az útkorszerűsítés fogalmába tartozik a vízszintes és magassági korrekciók végrehajtása, az           
útpályaszerkezet szélesítése, burkolat, padka készítése. Ilyen 2020-ban kerületünkben nem         
készült. 

Mint lendületesen fejlődő városrésznek, a XI. kerületnek is nagy hangsúlyt kell fektetnie a             
már meglévő úthálózat minél magasabb szintű állapoton tartására. 

A felújítási munkálatok nagyrészt a rehabilitáció témakörébe és műszaki megoldásaiba          
tartozó beruházásokat jelentik. A kerületben való megoszlásukat tekintve ezek a beruházások           
a belső városrészekben jellemzőek, ahol már a felújítás előtt is megfelelő útalappal ellátott             
burkolatot kell felújítani. 

Kisebb részt képvisel a rekonstrukció, mely a teljes pályaszerkezet cseréje vagy eltávolítása            
és a régi pályaszerkezettel egyenértékű pályaszerkezet építése a felbontott anyag részbeni           
felhasználásával. Az idei évben az Ormay Norbert utca készül így, a Nagyszeben utcában, a              



Bozókvár utcában és a Tas vezér utcában a szükséges mértékben, bizonyos szakaszokon            
kerül sor teljes pályaszerkezet cserére. 

Összes felület:  4.922 m² 

Teljes összeg: bruttó 165.154.486.- Ft. 

Helyszínek:  

Ormay Norbert utca útfelújítás (Rátz László u. – Bornemissza u. között) 

Nagyszeben utca (Névtelen u. – Rodostó u. között) 

Bozókvár utca (Budaörsi út – Haraszt u. között) 

Tas vezér utca (Diószegi u. – Villányi út között) 

  

A vállalkozási szerződést az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötöttük. A 
munkálatok várhatóan a jövő héten megkezdődnek. 

Teljesítési határidő: 2020. november 30. 

Járdák felújítása, építése 
A megnövekedett lakossági igények kielégítését szolgálta, hogy a rendelkezésünkre álló          
forrás keretéig a hibás járdaszakaszokat átépítettük, valamint újakat is építettünk, a           
környezeti adottságok és az egységes utcakép figyelembevételével térkő vagy öntött aszfalt           
burkolatokkal. 

Összes felület: 1.583 m² 

 Teljes összeg: bruttó 50.671.896.- Ft.  

Helyszínek:  

Vegyész utca – Szerémi út sarok járda felújítás 

Bogdánfy u. 3. járda felújítás 

Őrség utca (Rákó u. – Dayka G. u. között) járda felújítás 



Kecskeméti József u. (óvodától a Székelykapu u.-ig) járda felújítás 

Bükköny utcai sportpálya aszfaltozása 

Eper utca 43.- Barackfa utca közötti járdaszakasz építése 

Bodola Lajos utca (Tóth Á. U. – Károly I. u. között, páros oldal) járda felújítás 

Dália utca járdafelújítás 

Ménesi út (Bakator u. – Gombócz Z. u. között) járda felújítása 

Himfy utca páratlan oldal - lokális járdajavítás és szegélyépítés 

Alabástrom utca páros oldal (Duránci u.-tól 70 fm) járda felújítása 

Keveháza utca (óvoda és iskola előtti rövid szakaszok) 

  

A vállalkozási szerződéseket az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötöttük 
és a munkálatok rövidesen megkezdődnek. 

Teljesítési határidő: az első 8 utca esetében 2020. október 31., a további 4 járdaszakasznak 
2020. november 30-ig kell elkészülnie. 

Parkolók  építése 
Az állandóan növekvő lakossági igények kielégítését szolgálja, hogy az erre elkülönített           
összegből parkolóhelyeket építtetünk ki, gyeprácsos térkő felhasználásával, lehetőség szerint         
törekedve arra, hogy a zöldfelületek mennyisége jelentősen ne csökkenjen. 

Összes felület:  352 m² 

Teljes összeg: bruttó 14.991.836.- Ft. 

Helyszín: Himfy utca. 

A vállalkozási szerződést az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötöttük. 

Teljesítési határidő: 2020. november 30. 

  



Útkarbantartás 
A tervezett javítási program alapja az egyes városrészek olyan éves felülvizsgálat alapján            
történő kátyúzása, melynek során nagyobb útfelületek javítására kerül sor. A Közlekedési           
Osztály munkatársai a kerület összes utcáját végigjárják és a javítandó úthibákat megjelölik            
–komolyabb beavatkozás esetén helyszíni szemlén döntik el a beavatkozás módját, szintjét –            
majd megrendelik az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft-től. 

Természetesen az éves tervezett javítási munkálatok mellett kiemelt figyelmet fordít          
Önkormányzatunk a lakosság részéről beérkező eseti út és járdahibák elhárítására is. Minden            
lakossági panaszt - mely érkezhet írásban, személyesen, e-mailben, telefonon, stb. - az            
útfelügyelő a helyszínen megtekint, majd szükség szerint megrendeli az elvégzendő munkát.           
Az útfelügyelő saját hatáskörében is járja a kerületet és jelenti az esetleges, az útpálya              
biztonságos üzemeltetését vagy környékét veszélyeztető hibaforrásokat. 

Ezeken túl ide tartoznak a balesetveszélyes járda- és úthibák kijavításai, egyes           
forgalomtechnikai eszközök (pl.: pollerek) pótlásai is. Földútkarbantartást is végzünk,         
valamint lehetőségeink szerint a vízelvezetési problémákat is kezeljük. 

Ütemezett útkarbantartás: 7.100 m². 

Egyéb megrendelések (augusztus 31-ig):  útkarbantartás, egyéb: 250 db, 

 forgalomtechnika: 92 db, 

 földútjavítás: 20 db. 

Teljes összeg (eddig teljesített): 280.000.000.-  Ft. 

Fizető parkolás 
A XI. kerületi fizető övezet működtetése érdekében az idei évben megalakult az Újbuda             
Parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. A Fővárosi Önkormányzat kezelésében álló         
közterületeken jelenleg összesen 43, míg a kerületi önkormányzat felügyelete alatt álló           
utcákban 83 parkoló automata működik, mind a 126 berendezés a XI. kerület tulajdona. Ezek              
üzemeltetését folyamatában veszi át az új kerületi cég. A fővárosi kezelésű utakon 2020.             
július 1-jével jár le az önkormányzattal kötött együttműködés, míg a kerületi utcákban év             
végéig szól a mostani cég szerződése, tehát 2021. január 1-jétől veszi át a teljes kerületet az                
új cég. 

Madárhegyi utak szilárd burkolattal történő ellátása 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program keretén           
belül a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő            
ellátására Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökséggel, melyből közel húsz utca          
útépítése, a csapadékvíz elvezetés műtárgyainak kivitelezési munkálatai, valamint az         
útépítésekhez kapcsolódó közműkiváltások megvalósultak. Helyszínek: Szőlőlugas u,       
Rózsaszőlő u., Rozsdafarkú u., Keltike lejtő, Hosszúréti u., Vásárfia u., Zsázsa u., Csonttollú             



u., Lépés u., Söjtör u., Bordézsma u., Guruló köz, Libella u., Rétkerülő u. Barackmag u,               
Lucerna köz. Jelenleg a forgalomba helyezési eljárások vannak folyamatban, melyek várható           
befejezése: 2020. ősze. 

Forgalomtechnikai tervezések 
Általánosságban: 

Az elmúlt időszak több helyen jelentős forgalmi változásokat okozott, aminek káros hatásai            
jelentkeznek egyes helyszíneken. Egyrészt a lakossági visszajelzések, panaszok        
megnövekedett száma mutatja ezeket a helyszíneket, másrészt szakmai szempontok alapján is           
az Önkormányzat is úgy ítélte meg, hogy a forgalom káros hatásai és a balesetveszély is               
egyes helyszíneken jelentősen megnőtt. 

Szakmai szempontok alapján kiválasztásra kerültek azok a helyszínek, ahol szükséges a           
jelenlegi forgalmi rend, forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálata. Tervező feladata a         
forgalmi konfliktushelyzetek kiértékelése, a lakossági és egyéb észrevételek megvizsgálása,         
ezek alapján a lehetséges megoldási javaslatok bemutatása, külön értékelve az egyes           
változatok előnyeit és hátrányait, a tervek széles körű egyeztetése, szükséges jóváhagyások           
beszerzése. Szükség szerint tervező feladata lakossági fórumok megtartása, az ehhez          
szükséges közérthető bemutató anyagok elkészítése, a tervek helyi médiákban (helyi újság,           
weblap) való bemutatása, ehhez összefoglaló, rajzi munkarészek elkészítése. 

Az egyes helyszínek, és a tervezési feladatok: 

Albertfalva városrész forgalomtechnikai felülvizsgálata 

A területen elindult egy forgalmi átrendeződés, meg kell határozni a főbb problémákat és             
javaslatot kell adni a lehetséges megoldásokra. Felmerült a Temesvár utca egyirányúsításának           
megfordítása a Kondorfa utca kétirányúságának megtartásával, ennek hatását is meg kell           
vizsgálni a térség úthálózatán. A Vegyész utca-Fegyvernek utca csomópontban meg kell           
vizsgálni középsziget kialakításának lehetőségét. 

  

Gellérthegy forgalomtechnikai felülvizsgálata 

A Gellérthegyen általános probléma a parkolási helyzet, és az átmenő forgalom. A korábbi 
beavatkozások miatt a forgalmi átrendeződés miatt szükségessé váltak újabb beavatkozások. 

A Serleg utcában a parkolás rendezése szükséges. 

Felmerült a Ménesi út (Balogh Tihamér u.-Bartók út közötti szakasz) lakó-pihenő övezetbe 
vonása, ennek vizsgálata szükséges, tekintettel a lakó-pihenő övezet speciális jellemzőire, és 
a Bartók úti csomóponti kialakításra. 

Felmerült a Mányoki utca egyirányúsítása, ennek kialakítását, és a várható hatásait is meg 
kell vizsgálni a térség úthálózatán. 



  

Kelenvölgy, Péterhegyi út-Kapolcs u. forgalomtechnikai felülvizsgálata 

A Kapolcs utcában hosszú ideje jelen levő probléma az átmenő forgalom és a parkolás, 
gyalogos közlekedés. Felül kell vizsgálni a korábbi beavatkozás hatásait, a forgalmi 
átrendeződéseket, meg kell határozni a lehetséges megoldásokat, vizsgálva azok hatásait a 
térség úthálózatán. 

Sasad-Sashegy forgalomtechnikai felülvizsgálata 

A térség úthálózata csúcsforgalom idején menekülőútként működik, aminek terhei 
halmozottan jelentkeznek a lakóutcákon. Olyan megoldást kell találni, ami az átmenő 
forgalmat csökkenti, de az ott lakók közlekedését nem lehetetleníti el, a csomópontokat 
biztonságossá teszi, különös tekintettel a gyalogos közlekedésre, a gyalogos átkelésekre. 

Felmerült a Beregszászi köz egyirányúsítása, a Zólyomi u. felső szakasz, a Talaj u. , Barackfa 
u., Baradla u., Oltvány u. felső szakasz, Botfalu köz lakó-pihenő övezetbe vonása, ezek 
kialakításának vizsgálata szükséges, tekintettel a lakó-pihenő övezet speciális jellemzőire, és 
a térség úthálózatára gyakorolt hatására. 

Madárhegy forgalomtechnikai felülvizsgálata 

A Madárhegyen a megépült úthálózat miatt a lakóutcákban lakó-pihenő forgalomcsillapított 
övezet kialakítása szükséges. 
Figyelembe kell venni a távlati fejlesztéseket, a földutakat, a gyalogos közlekedést, térség 
úthálózatára gyakorolt hatását.  A csillapított övezetben meg kell tervezni a 
forgalomcsillapító eszközök helyét, kialakíthatóságát, ütemezését. 
Elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, mely a kerékpáros infrastruktúra rövid, közép és 
hosszú távú fejlesztésére ad javaslatokat. 

Meglevő parkolási övezet felülvizsgálata 
A meglevő parkolási övezet felülvizsgálata 2 évente kötelező önkormányzati feladat. 

A kerület parkolási övezete az utóbbi időben jelentősen kibővült, bevonásra kerültek a            
fővárosi utak a díjfizető övezetbe, a meglevő díjfizető övezetek határai módosításra kerültek. 

Az új közterületek, ahol díjfizetés történik: Bartók Béla út, Irinyi József utca, Bocskai,             
Villányi, Fehérvári út, Október huszonharmadika utca, Bogdánfy utca, Műegyetem rakpart,          
Szent Gellért tér, Bertalan Lajos utca. 

Ezek jelentős forgalmú, kiemelt jelentőségű utak, összetett forgalomtechnikai jellemzőkkel         
(jelzőlámpás csomópontok, kerékpársávok, kanyarodósávok). 

A díjfizetés bővítése, jelentős módosítása után most lesz az első felülvizsgálat, amiben az             
összes megvalósult változást kiértékelni szükséges, meg kell határozni a szakmai és lakossági            
észrevételek alapján a beavatkozásokat. 



Az újonnan bevezetett kerékpársávok nem szerepeltek a parkolási terveken, a Budapest           
Közút részletes terv nélkül festette fel azokat. 

A teljes területet le kell helyszínelni, rögzíteni, dokumentálni kell az állapotot. A területen             
5000 parkolóhely található, ilyenkor a teljes állomány felülvizsgálata szükséges. Az          
Önkormányzattal és a Budapest Közúttal minden kérdéses helyszínt részletesen meg kell           
vizsgálni. 

A tapasztalat szerint a Budapest Közút a felülvizsgálat keretében nem csak a parkolókat,             
hanem a teljes forgalomtechikai kialakítást kéri bemutatni, és egy komplex felülvizsgálatot           
kér. Jóváhagyását csak a mindenre kiterjedő tervre adja meg. 

A felülvizsgálat keretében kiviteli terv szinten, részletesen foglalkozni kell a következőkkel: 

- mozgáskorlátozott helyek felülvizsgálata, 

- rakodóterületek felülvizsgálata, 

- kapubehajtók, megközelítések felülvizsgálata, 

- újonnan épült épületek, átépítések környezetének felülvizsgálata, 

- útépítések, felújítások felülvizsgálata, 

- járdakapcsolatok aktualizálása, 

- csomóponti korrekciók, látómezők vizsgálata, 

- hiányzó burkolati jelek vizsgálata, 

- hiányzó táblák vizsgálata, 

- megállni, várakozni tilos helyszínek felülvizsgálata, 

- parkolójegy automaták helyének felülvizsgálata, 

- mobil fizetési infotáblák kihelyezése, felülvizsgálata, stb. 

A pontos parkolási dokumentáció a díjfizetés ellenőrzését, lakossági panaszok kezelését is           
igen jelentősen segíti, a félreérthető, vitás helyszíneket, táblákat ennek keretében lehet           
rendezni, és így lehet biztosítani, hogy a díjfizetés mindenhol jogszabályoknak megfelelő           
legyen. 

 Gyalogátkelőhely-tervezések 
Budapest XI. kerület több helyszínén helyszínein gyalogátkelőhelyek terveztetésére került         
sor, így új átkelőhelyeket fogunk tudni létesíteni a gyalogos biztonság növelése érdekében. 



pl.: Sasadi út teljes hosszában, a Péterhegyi út Kelenvölgyi szakaszán, a Hunyadi Mátyás             
úton a Kelen sportpályánál, Gazdagréti út – Nevegy köz kereszteződésében , a Baranyai             
utcában 

Felszíni vízelvezetés-terveztetések 
11 helyszínen víznyelők, illetve hidroblokkok terveztetése a csapadékvíz okozta problémák          
megoldása érdekében. 

Albertfalvai tisztviselőtelep két utca csapadékvíz-elvezetésének vizsgálata, javasolt       
beavatkozások – tanulmányterv elkészítése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat. 

  

Budapest, 2020. szeptember 12. 

  

                                                                                          Budai Miklós 

 
 
 
 


