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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 Előzmények ismertetése 

A Dunavarsány Város Önkormányzata 2015 év tavaszán beszerzési eljárást folytatott le a város 

közlekedési koncepciójának és forgalomtechnikai felülvizsgálatának elkészítésére.. A 

beszerzési eljáráson cégünk nyerte el a munkát. A kiírás szerint a következő feladatrészekkel 

kellett kiemelten foglalkozni: 

 A közúti közlekedés, 

 a közösségi közlekedés, 

 a kerékpáros közlekedés, 

 a gyalogos közlekedés, 

 és a parkolás gazdálkodás 

A jelen közlekedésfejlesztési koncepció a város közlekedés fejlődésének irányát meghatározó 

stratégiai dokumentum. Célja, hogy a fenntartható fejlődést, a közlekedés és a környezet 

minőségének javítását szem előtt tartva fogalmazza meg a város mobilitási céljait és 

legfontosabb intézkedéseit.  

 Helyzetfeltárás 

A helyzetelemzés megfogalmazza a város felmerülő közlekedési hiányosságait, problémáit. A 

jobb áttekinthetőséget szolgáló térképi ábrázolását követően lehetőség nyílik a város 

közlekedéséi rendszerének fejlesztési tervéhez a reális, megvalósítható célok kitűzésére.  

 Adatfelvételek 

A koncepció készítése során a kiírásnak megfelelően több rétegű adatfelvételre került sor, 

amely feltárták Dunavarsány közlekedésének jelenlegi állapotát, problémáit, továbbá képet 

kaptunk a lakosság közlekedési szokásairól.  

1.3.1 Közúti közlekedés 

Az elvégzett közúti forgalomszámlálások helyszínei és az eredményei a mellékletben 

találhatóak. 

1.3.2 Közösségi közlekedés 

Saját lebonyolításban közösségi közlekedési felmérések (folthatás számlálások) zajlottak le. Az 

autóbuszok adatfelvételi alapján megállapítható, hogy a a városon keresztül haladó Volánbusz 

járatokon (654,655,660,661,1110) a járművek a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban teljes 

kihasználtsággal (90-100%) közlekednek, emellett a csúcsidőszakokon kívül kb. 40-50%-os 

férőhely kihasználtsággal közlekednek az autóbuszok.  
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Az S25  jelű 150. számú vasútvonalon Budapest fejpályaudvar és Kunszentmiklós-Tass 

középállomások között közlekedő személyvonatok dunavarsányi szakaszán a Budapest felé, a 

reggeli csúcsidőszakban a 90-100%-os kapacitás kihasználtsággal közlekednek a járművek, míg 

a délutáni csúcsidőszakban Kunszentmiklós felé körülbelül 95-100%-os a kapacitás 

kihasználtság.  

1.3.3 Háztartásfelvétel 

A forgalmi igények feltérképezésére ún. háztartásfelvétel került lebonyolításra 

Dunavarsány területén. A kérdőívek kitöltése személyes megkereséssel és internetes 

kérdőívvel történt. A kikérdezett minta reprezentatív korra és nemre egyaránt. Összesen 

825 fő került kikérdezésre, ez a lakos számhoz mérten >10%-os mintavételi arányt jelent, 

ami kellően megbízható alapot szolgáltat a további elemzésekhez. 

A kérdőív összesen négy szakaszból állt: az első szakasza a háztartásra - a háztartásban élők 

kor és nem szerinti eloszlására, járműhöz való hozzáférésre - vonatkozó kérdéseket 

tartalmaz. A második szakaszban az interjúalanyra - korra, nemre, aktivitásra stb. - 

vonatkozó kérdéseket kellett megválaszolni, míg a harmadik szakaszban  város specifikus 

kérdésekre lehetett válaszolni. (kiindulási pont, célpont, használt eszköz, stb.) A negyedik 

szakaszban az interjú alanyok utazási szokásaival kapcsolatos preferenciákat, a közlekedési 

rendszer általuk megítélt állapotát, viszonyukat a közösségi, illetve kerékpáros 

közlekedéshez, valamint az esetleges közlekedésfejlesztési intézkedések közlekedési 

szokásokra gyakorolt hatását mértük fel. 

A közlekedési igények feltárása érdekében kérdőíves felmérést zajlott le Dunavarsányon 

két különböző típusú kérdőív felhasználásával: 

Általános kérdőívek - Dunavarsány közlekedésének fejlesztése: 

a. Gazdasági társaságok részére  

b. Lakosság részére (a jelenlegi közlekedési rendszert értékelő kérdőív és 

fejlesztési javaslatok), 

Az alábbiakban került összefoglalásra a gazdasági társaságok által adott válaszok: 

 Általánosságban kijelenthető, hogy a munkaerő Dunavarsányról és a környező 

településekről ingázik a munkába. 

 Mivel nem minden munkáltatónál megoldható, hogy a munkarendet a közösségi 

közlekedés által lefedett időszakhoz igazítsák, így a válaszadó munkáltatók 50%-a 

alkalmaz szerződéses járatot a munkavállalók utaztatásához. Továbbá gondot okoz a 

belső (helyi) közlekedés hiánya is. A többi esetben a munkavállalók közösségi 

közlekedéssel, kerékpárral vagy egyéni gépjárművet használva jutnak el a 

munkahelyre. 
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1. ábra Válaszadók nemenkénti megoszlása 

2. ábra Válaszadók kor szerinti megoszlása 

3. ábra Válaszadók foglalkozás szerinti megoszlása 

 A munkáltatók minden esetben támogatják a munkavállalók közlekedését. Ez 

megvalósulhat a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a bérlettámogatás 

keretében vagy üzemanyag-hozzájárulás formájában. 

 Jelenlegi közösségi közlekedéssel való elégedettség közepes. 

A kérdőíveket kitöltők többsége 30-65 év közötti nő nemű személy volt, akik aktív dolgozók, 

ahogy azt a válaszok alapján készített diagramok is mutatják. 
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4. ábra Válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

5. ábra Válaszadók dunavarsányi tartózkodásuk szerinti megoszlása 

Végzettségüket tekintve közel azonos válaszadói mintát kaptunk, így homogénnek tekinthető 

az eredmény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadók 95 %-a Dunavarsányi lakos, így véleményük mértékadónak tekinthető a kialakult 

közlekedési állapotokkal kapcsolatosan. 

 

 

 

 

 

 

 

A megkérdezettek alapján megállapítható, a háztartások összetétele átlagosan 2 fő 14-18 év 

közötti, valamint 2 fő aktívan kereső és 1 fő nyugdíjas személy él. 

Megállapítható, hogy korcsoporttól függetlenül jelentős a közösségi közlekedést használók 

köre, azonban a korcsoporton belüli megoszlás a tömegközlekedés használatát illetően eltérő. 

A válaszadók 70%-a használja a közösségi közlekedést. 



 

5 
 

 

6. ábra  A közösségi közlekedést használók megoszlása korcsoportok szerint 

 

A válaszok alapján meghatározható, hogy a közlekedési igények a hivatásforgalom 

kielégítésére irányulnak a legnagyobb arányban (90 %), a szabadidős és egészségügyi 

indíttatású forgalom egyenlő arányban oszlik meg (5-5 %). A hivatásforgalomnak megfelelően 

az utazások időpontja jellemzően a reggeli és délutáni csúcsforgalmi időszakokra 

koncentrálódik (6 és 8 óra, illetve 15 és 18 óra között). A napszaki megosztást illetően a 

legtöbben hétköznaponként utaznak, azonban a hétvégén is jelentős a forgalom, főleg azok 

körében, akik jellemzően hétköznaponta is közlekednek. 

Az utazási igények kielégítésére a válaszadók leginkább a személygépjárműveket, helyi és 

helyközi autóbusz-közlekedést, illetve a MÁV járatait használják.  

A közösségi közlekedési igények nem megfelelő kielégítése miatt, a lakosság rákényszerül, 

hogy a szolgáltatáson kívül, mobilitási igényeit egyéni közlekedéssel oldja meg, ez főleg ott 

érvényesül, ahol nincs közösségi közlekedés. A válaszadók jelentős része személygépjárművel, 

illetve az időjárási viszonyoktól függően gyalogosan vagy kerékpárral is közlekedik. 

A Kisvarsány városrészből induló utazások 85%-a hivatásforgalom. A közösségi közlekedéssel 

bonyolított utazások jelentős része helyközi autóbusszal és MÁV járataival kerül kielégítésre. 

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos elégedettség rendkívül alacsony Nagyvarsányi 

területen, főként a helyi utazási igények kielégítése esetén 

A Dunapart területén található Forrás-lakópark és a Naprózsa lakópark területén a válaszadók 

53%-a használ közösségi közlekedést (Volánbusz és BKK) a teljes utazási lánc során. Tekintette 

arra, hogy a terület közösségi közlekedéssel való ellátottsága alacsony, így szinte minden 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 év alatti

18-30 év közötti

30-65 év közötti

65 feletti vagy nyugdíjas

Tömegközlekedést használók megoszlása 
korcsoportok szerint

igen (70%) nem (30%)
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válaszadó megjelölte, hogy mobilitási igényeinek kielégítéséhez a közösségi közlekedésen 

felül, egyéni közlekedési formát is igénybe vesz (gyalog, kerékpár, személygépjármű). Ezen 

probléma miatt a válaszadó lakosság 90%-a jelezte, hogy háztartásonként legalább egy 

személygépjárművel rendelkezik. 

A Forrás-lakóparkból és a Naprózsa lakóparkból induló utazások jelentős része 

hivatásforgalom, melynek legnagyobb része hétköznaponként, napi szinten ismétlődik. A 

közösségi közlekedéssel bonyolított utazások autóbusszal kerülnek kielégítésre. A válaszadók 

72%-a nyilatkozott úgy hogy amennyiben a terület közösségi közlekedéssel való ellátottsága 

jelentősen növekedne, úgy hajlandó lenne az egyéni személygépjármű használatot 

csökkenteni vagy kiváltani. 

A háztartások méretére, illetve gépjármű ellátottságára vonatkozó gyűjtött adatok, valamint 

a Megrendelőtől adatszolgáltatásként kapott lakott háztartások száma alapján kiszámítható, 

hogy az egyes zónában, illetve városrészben hány gépjármű található 1000 főre vetítve. A 

Forrás lakópark és Nagyvarsány településrészek esetén kiugróan magas a személygépjármű 

ellátottság, ami indikálja, hogy a terület közösségi közlekedéssel való kiszolgáltsága alacsony 

színvonalú. Megfigyelhető továbbá, hogy a Kisvarsány terület személygépjármű ellátottsága 

lényegesen alacsonyabb, mint a többi területé, amivel korrelál a közösségi közlekedés 

magasabb arányú használata. Dunavarsányon személygépkocsik fajlagos száma 328 

db/1000fő. 

A kérdőív összeállításánál kíváncsiak voltunk a lakosság városvezetésre vonatkozó 

véleményére, valamint az elmúlt évek fejlesztéseink lakossági megítélésére. 

A válaszokból kiderült, hogy a fejlődés mértékét a jelenlegi ciklusban általában jónak ítélték 

meg, ugyanis a válaszadók az ötös skálán mérve (ahol 1 sokat hanyatlott, 5 sokat fejlődött) 

átlagosan 3,72-ra értékeltek. 

Arra a kérdésre, hogy mit tartanak Dunavarsány legnagyobb problémájának, melyet 

legsürgősebben meg kell oldani az alábbi választ adták. 

Legégetőbb problémának (válaszadók 47,9%-a) a közlekedéssel kapcsolatos problémákat 

tartották, majd ezt követte az infrastruktúra, úthálózat és csatorna és végül az egészségügy 

problémái. Hasonló módon az infrastruktúra, útfelújítások, kerékpárút építését és a 

szennyvíztelep korszerűsítését tartják fontos feladatnak. 

Az elmúlt évek fejlesztései közül a köztisztaság, közbiztonság és az oktatás területén 

végrehajtott beruházásokat favorizálták a választ adók. Ezeket a válaszokat erősítik, hogy 

megkérdezettek számára fontos, hogy a Település tiszta, rendezett, biztonságos és 

környezettudatos, zöld város legyen, ahol a város vezetése odafigyel az emberekre. Míg az 

Önkormányzat  tevékenységét 3,59-re értékelték az ötfokozatú skálán. Annak érdekében, 

hogy a válaszokat validáljuk megkérdeztük a kitöltőket, hogy hallottak-e már a folyamatban 

levő fejlesztésekről. 
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7. ábra Folyamatban levő beruházások értékelése 

A válaszokból megállapítható, hogy többségük tisztában van az önkormányzat tevékenységével és többségük értesült a beruházásokról, azonban 

sok esetben nem halottak a felsorolt célokról. 
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Szennyvíztelep korszerűsítése

Kerékpárutak kialakítása

Útburkolat-és járdafelújítások

Grundfoci-pálya felújítása

Duna-parton játszótér és sétány kialakítása

Térfigyelő kamera rendszer bővítése

Oktatási intézményeink folyamatos belső felújítása
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Végül értékeltettük a Településre jellemző tulajdonságokat. Látható, hogy a megadott válaszlehetőségekkel a válaszadók többsége egyetért. 

 

8. ábra Dunavarsány jellemző tulajdonságai a lakosok szerint
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1.3.4 A modal split 

A modal split a közlekedési módok közötti együttműködés, munkamegosztás arányát jelenti. 

A felvett napi utazásláncok elemzése alapján előállítottuk az egyes városrészekre, illetve a 

város egészére vonatkozó modal splitet, vagyis a különböző közlekedési módok 

munkamegosztását. Az alábbi ábrán látható, hogy a motorizált közlekedés tekintetében az 

egyéni közlekedés a hangsúlyos, az összes Dunavarsányt érintő utazásnak csak a 22%-a 

történik a tömegközlekedés igénybevételével.  

  

9. ábra a motorizált közlekedési módok használatának aránya Dunavarsányon 

Ha az utazásokat szétbontjuk helyközi és helyi relációkra azt láthatjuk, hogy Dunavarsány és 

más települések közötti utazások több, mint kétharmada történik személygépjárművel, és 

csekély mértékben ugyan, de megjelenik a kerékpáros közlekedés is. Ugyanakkor a városon 

belül a kerékpár használat szignifikáns, minden negyedik utazás kerékpárral történik, míg a 

közösségi közlekedés aránya csupán a fele ennek. A közösségi közlekedéssel megtett helyközi 

utazások esetén a vasúti közlekedésnek van a leghangsúlyosabb szerepe, az közösségi 

közlekedési utazások 39%-a esetén választották e módot.  
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10. ábra az utazások eloszlás a közlekedési módok között 

 

  

 

11. ábra az utazások eloszlása a közösségi közlekedési eszközök között  
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1.3.5 A közösségi közlekedés díjfizetési módjai 

Megvizsgáltuk, hogy a Dunavarsányon elérhető közösségi közlekedési lehetőségek esetén 

jellemzően milyen díjfizetési módot használnak az utasok. Jelenleg Dunavarsányon 23 

díjfizetési kombináció lehetséges, melyek mindegyikét felsoroltuk, a válaszadók ezek közül 

jelölhették be az általuk leggyakrabban használt lehetőséget. A válaszok alapján szignifikáns 

azok aránya (közel minden ötödik utas), akik nem rendelkeznek kedvezményes utazásra 

feljogosító igazolvánnyal, mégis ingyen veszik igénybe a szolgáltatást., őket az egyéb kategória 

öleli fel.  

 

12. ábra a tömegközlekedési díjfizetési módok használatának aránya 
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1.3.6 Parkolási lehetőségek 

Felmértük, hogy a megkérdezettek milyennek érzik a parkolási lehetőségeket a lakóhelyük 

környezetében, melyet a válaszadók 1-től 5-ig tartó skálán értékeltek (1 - hosszú keresést 

követően akad parkolóhely, vagy elkerülhetetlen a szabálytalan parkolás; 5 - mindig áll 

rendelkezésre szabad parkolóhely). Az alábbi ábrák a lakosság értékelését mutatják.  

Többnyire parkolóhely kapacitás hiányra terjed ki a lakosság észrevétele. Főként az 

Egészségház, Sport pálya és Temető területén jeleztek parkolási anomáliakat, de parkolási 

probléma mutatkozik az iskola környékén is, ami véleményünk szerint a közlekedési 

szabályszegésekből ered, mint a „Várakozni tilos!” tiltó tábla figyelmen kívül hagyása.  

 

 

13. ábra parkolási helyzet értékelése városi szinten 

A válaszadók 90% feletti arányban elégedettek az intermodalitást elősegítő 2015-ben létestül 

P+R, B+R parkolókkal. 

 

14. ábra P+R és B+R parkoló elégedettségi felmérés 

Az önkormányzat helyi parkolási rendeletet alkotott: Dunavarsány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2009. (IX. 09.) rendelete a járművek parkoló- és tároló helyei 

kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról. 
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Dunavarsányban a parkolás általában telken belül megoldott. Jelentősebb közcélú parkoló 

csak a vasútállomás környezetében, annak északi oldalán, a volt CBA előtt, a Petőfi Művelődési 

Ház telkén a Kossuth Lajos utcában, a Járási Hivatal Kirendeltségénél az Árpád utcában, 

leállósávban Kossuth Lajos utcában, a Kossuth Lajos u. 38. és az Iskola utca sarkán levő 

szolgáltató ház udvarán és közterületen, valamint az itt levő iskolaépületek előtt kialakított 

parkolókban valamint a 2015-ben átadott Városházánál és közvetlen környezetében található. 

A Városháza telkével szemben a Varsányi 56-osok terén közterületi parkoló létesült.  

2015-ben átadásra kerültek a vasútállomás környezetében P+R és B+R parkolók.. Az építtető 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) volt, a dunavarsányi vasútállomáson az alábbi 

parkolókat alakították ki: 

 85 db P+R (ebből 2 db mozgáskorlátozott) 

 2 db K+R 

 20 db B+R 

 4 db autóbusz tároló 

Az építési terület Délegyháza felé eső végében buszfordulót alakítottak ki. A munkálatok 

kapcsán felújították az autóbuszmegállókat. 
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1.3.7 Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok 

Közúti közlekedés 

Dunavarsányt az országos gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózat közvetlenül nem érinti, a 10 

km-re északra húzódó M0 autóút felé a kapcsolatot az 51. sz. főút biztosítja.  

Az 51. sz. főút a Duna keleti partján levő települések, közöttük a Dunavarsánnyal dél felől 

határos Majosháza felé irányuló forgalmat bonyolítja le. Észak felé Taksonnyal és Budapesttel 

az 510. sz. főút adja a kapcsolatot. 

A Csepel–sziget északi része, Szigethalom az 510. sz. főút felől az 51104 jelű bekötő úton 

közelíthető meg. A települést délkelet felől határoló Délegyháza felé a forgalom a 

Dunavarsány központján észak-déli irányban az 52101 jelű úton és a Vasút soron halad végig. 

A külterület keleti határát érintő 5202 jelű út Bugyi megközelítését biztosítja, Dunavarsány 

belterületével nincsen kiépített közúti kapcsolata. 

Közösségi közlekedés 

A település belterületén észak-déli irányban áthalad a 150 sz. Budapest – 

Kunszentmiklós/Tass-Kelebia vasútvonal, amely a főváros felé irányuló utasforgalom egy 

részét bonyolítja le. A vonal a X. Páneurópai Korridor része, de infrastruktúrája jelenleg nem 

felel meg az EU paramétereknek. Dunavarsány vasútállomás szintén alacsony szolgáltatási 

színvonalú. 

A közúti közösségi közlekedés útvonalai az 51. sz. és az 52101 jelű út, ahol a Volánbusz 

távolsági és helyközi járatai közlekednek. A járatok részben közvetlen budapesti irányú, 

részben a környező települések és Csepel-sziget (Szigethalom autóbusz-állomás) közötti 

utasforgalmat bonyolítanak le. Dunavarsány belterületének jelentős részét érintik, de a 

vasútvonaltól keletre eső résznek nincs közvetlen kiszolgálása. Jelenlegi szolgáltatási szintje 

menetrendszerűségét tekintve nem igazodik a lakosság utazási igényeihez. Továbbá 

kiemelendő, hogy Szigetszentmiklós Járás igazgatási centrumának 2016 év második felében 

történő átadásával, annak forgalomvonzó hatása miatt újabb utazási igények keletkeznek a 

területről. 

Kerékpáros közlekedés 

Dunavarsányban kiépített önálló kerékpárút, vagy útburkolaton kijelölt kerékpáros 

létesítmény nincs, de a jövőben áthalad Dunavarsány területén két helyen a tervezett 

EuroVelo6 európai és országos szintű kerékpár út, melyre kapcsolódhat a kiépítendő helyi 

kerékpárút-hálózat. Részint a Dunapart területén közel 4 km kerékpárosbarát út építésével, 

részint az 51. számú főút mellett közel 5 km épített kerékpárúttal. 
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A települést két részre vágó vasútvonalon keresztül kevés a gyalogos kapcsolat, azonban a 

közösségi közlekedés megállóira, főleg a vasútállomás tekintetében a rá-és elhordó autóbusz 

járat hiánya miatt jelentős a rágyalogolási távolság. 

 

1.3.8 Térségi közlekedési kapcsolatok 

Közúti közlekedés 

Országos főutak 

 

Az országos főúthálózati kapcsolatokat biztosító 51. sz. Budapest – Hercegszántó másodrendű 

főút a település északi és nyugati külterületén halad át, Dunanagyvarsányt és az északi 

gazdasági területet közvetlenül is kiszolgálja. Az út 2x1 forgalmi sávos, jelenlegi átlagos napi 

forgalma (ÁNF) (2016.május) 11.826Ej/nap, a nehéz forgalom aránya: mintegy ~100 %-os. 

Csomópontjai az 510. sz. főútnál és az Ipari parknál vannak megfelelően kiépítve. 

Az 510. sz. Budapest–Dunavarsány főút Taksony és Dunaharaszti belterületén átvezetve 

biztosítja a fővárosba irányuló forgalmi kapcsolatot. Az út az 51. sz. főúthoz észak felől 

csatlakozik, külterületi jellegű, 2x1 sávos, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május) 10.569 

Ej/nap nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~5%-a 

Országos mellékutak 

 

Az 5202 jelű Taksony–Kecskemét összekötő út Dunavarsány keleti határát érinti, 2x1 sávos, 

külterületi jellegű, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május)   4.450 Ej/nap, nehézgépjármű 

forgalma az ÁNF ~20%-a. Az összekötő út és Dunavarsány belterülete között csak földút 

kapcsolat van. 

Az 51104 jelű bekötő út az 510. sz. főúttól biztosítja a Csepel – sziget megközelítését a Ráckevei 

(Soroksári) Duna-ág hídján átvezetve, 2x1 sávos, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május)  

8.908Ej/nap, nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~10%a. 

Az 52101 jelű Taksony – Dunavarsány bekötő út a település észak-déli irányú közúti tengelye. 

Északi külterületi szakasza az 51. sz. főút felé irányuló forgalom fő kapcsolata, átlagos napi 

forgalma (ÁNF) (2016.május)  3.341 Ej/nap, nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~13%a az út 

belterületi szakasza a 150. sz. vasútvonal mentén a Vasút soron halad végig. 
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Települési utak 

 

Az önkormányzati úthálózat az előbbiekben leírt országos úthálózathoz kapcsolódik. Ezek 

települési mellékút (gyűjtőút) funkciójúak, a két különálló településrész és az egyes területi 

egységek kiszolgálását biztosítják. 

A legfontosabb gyűjtő utak a településrészek összeköttetését és belső feltárást is biztosító 

Sport u. – Vörösmarty utca útvonal. Kisvarsány területén a Kossuth Lajos utca és a Halász 

Lajosné utca a két legfontosabb gyűjtőút, de az Iskola utca is ellát gyűjtőúti funkciót. 

A Vasút sor szintbeni vasúti átjárója és déli szakasza települési út, Délegyháza felé átmenő 

forgalmat is lebonyolít. 

A település Ráckevei (Soroksári) Duna-part üdülőterületének megközelítését a Duna sor–

Szigetsor útvonal biztosítja, kapcsolata az 51. sz. főút felé a Nyárfás utca. 

Az északi ipari park (Kandó Kálmán út) és a Naprózsa lakópark kapcsolata az 51. sz. főút felől 

van kiépítve. 

Dunavarsány kiszolgáló úthálózata a megyei átlagnál magasabb kiépítettségű. A közelmúltban 

újították fel a két belterületet, Nagyvarsányt és Kisvarsányt összekötő városi utat, valamint 

több utcát és közforgalom számára megnyitott területet. 
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Közösségi közlekedés 

 

Kötöttpályás közlekedés 

 

A településen észak-déli irányban áthalad a MÁV 150. sz. Budapest – Kunszentmiklós/Tass – 

Kelebia vasútvonala, a X. Páneurópai Korridor része. A vonal egyvágányú, villamosított. A 

vonalat Dunavarsány területén két helyen szintben keresztezi közút, sorompós illetve 

fénysorompós biztosítással. Dunavarsány vasútállomás infrastruktúrája alacsony színvonalú, 

de jó állapotban van. A vonal az agglomeráció más vonalaihoz képest kis elővárosi forgalmat 

bonyolít le. Kiemelendő a vasútvonalat érintő Budapest-Belgrád vasúti desztináció 

beruházása, mely a Dunavarsány vonatkozásában a nagysebességű infrastruktúra elemek 

kiépítése esetén externális hatásokat eredményez. További hatások vizsgálatával a Település 

Közlekedési Koncepciója foglalkozik. 

Autóbusz közlekedés 

 

Dunavarsány autóbusz-közlekedését a Volánbusz helyközi járatai bonyolítják le. A közvetlen 

budapesti kapcsolatot biztosító 654, 655, 660 és 661 sz. járatok közül a 655 számú az 52101 

jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben tanítási időben 20 percenként, tanszünetben 20-30 

percenként közlekedik, a többi az 51. sz. főúton megállói csak a Naprózsa lakóparknál levő 

elágazásnál és a Dunavarsány bejáró útnál vannak. 

A 652. számú Majosháza–Dunavarsány–Délegyháza–Áporka járat a települések közötti 

kapcsolatot biztosítja. 

A 664, 665 és 667–668 számú járatok Szigethalom autóbusz állomáson a ráckevei HÉV-hez 

csatlakoznak, valamint a járási hivatalba, Szakorvosi Rendelő Intézetbe és szakközép iskolába 

közlekedőket szállítja. 

A település területén a Sport utca–Vörösmarty utca útvonalon a megálló távolság 6-700 m, 

megfelelő kiszolgálást biztosít. 2015-ben valamennyi autóbusz megálló új felépítményt 

kapott. 

Vízi közlekedés 

Dunavarsány RSD menti település léte ellenére jelenleg közforgalmú vízi közlekedéssel nem 
rendelkezik. 
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1.3.9 A koncepció célrendszere 

A célrendszer felállítása során szem előtt kell tartani, hogy Dunavarsány lehetőségeit döntően 

befolyásolja a gazdasági, ipari szektor adózási bevételei (IPA), valamint a rendelkezésre álló 

pályázati források.Fontos továbbá az Európai Uniós elvárásoknak2 megfelelően, hogy egyre 

nagyobb hangsúly helyeződjön az alacsony-emissziós, illetve null-emissziós közlekedési 

módokra, és nem csak gazdasági, de környezeti szempontból is fenntartható szisztémák 

kerüljenek bevezetésére. 

A koncepció a SMART kritériumokat alkalmazva olyan célokat vázol fel, melyek egyrészt 

megfelelnek az európai közlekedéspolitika szellemiségének, másrészt kielégítik a következő 

szempontokat: 

 Specifikusak, az egyértelműen lehatárolható, gyakorlati problémákra fókuszálnak; 

 Mérhetőek, indikátorok hozzárendelésével a változások nyomon követhetőek; 

Elérhetőek (Achievable), társadalmi egyetértésen alapulva, technikailag is 

megvalósíthatóak; 

 Reálisak, kockázat- és forráselemzéssel a megvalósíthatóság alátámasztható;  

Ütemezhetőek (Time-bound), egyértelműen hozzárendelhetőek a kulcsdátumok. 

1.3.10 Átfogó fejlesztési cél 

Dunavarsány közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó célja, hogy a kijelölt intézkedésein 

keresztül támogassa és elérhetővé tegye az Integrált Városfejlesztési Tervében 

megfogalmazott jövőképet. 

1.3.11 Stratégiai fejlesztési célok 

Dunavarsány átfogó közlekedésfejlesztési célját az alábbi főbb, stratégiai célok szolgálják 

együttesen:  

Közlekedésbiztonság javítása 

A baleseti statisztikák alapján látható, hogy a Település közigazgatási határán belül 

bekövetkezett balesetek többnyire elsőbbségadási konfliktus helyzetekből adódtak. Az élhető 

város megteremtésének egyik kritériuma, hogy a közlekedők – különösképpen védtelen, lágy 

közlekedési módokat választók – utazásaikat megfelelő biztonságérzettel tehessék meg.3 

Éppen ezért fontos a forgalomtechnika KRESZ-nek és útügyi előírásoknak megfelelő 

                                                      
2 „A városi közlekedésben a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” gépjárművek használatát 2030-ig felére kell 
csökkenteni, 2050-re pedig teljesen ki kell küszöbölni.” (Fehér Könyv, 2011) 
3 „A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban az Európai Unió arra 
törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések száma.” (Fehér Könyv, 2011) 
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kialakítása, a kialakult anomáliák feloldása. Erre vonatkoztatva külön dokumentumban került 

vizsgálatra a jelenlegi táblázási rend és csomópontok kialakítása, forgalom szabályozása. 

Környezetkímélő közlekedésformák támogatása 

Ahogy az korábban is hangsúlyozásra került, az Európai Unió városi közlekedés 

környezetterhelő hatásainak kiküszöbölésére szigorú direktívákat, irányértékeket fogalmazott 

meg. E célok elérése, a közösségi közlekedés és lágy közlekedési módok támogatása jelentős 

mértékben hozzájárulnak az emberi léptékű, élhető környezet, és a fenntartható városi 

közlekedési rendszer megteremtéséhez, melynek gazdasági hasznai számos területen 

realizálható. 

1.3.12 Operatív fejlesztési célok 

A stratégiai célok és a beavatkozási területek metszete kijelöli azokat az operatív célokat, 

melyekhez jól lehatárolható intézkedéscsomagok rendelhetőek. 
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2 ELŐZMÉNYEK ISMERTETÉSE 

A Dunavarsány Város Önkormányzata 2015 év tavaszán (Dunavarsány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének  72/2016. (IV. 12.) számú határozata alapján ) beszerzési eljárást 

folytatott le a város közlekedési koncepciójának és forgalomtechnikai felülvizsgálatának 

elkészítésére. A beszerzési eljáráson cégünk nyerte el a megbízást. A kiírás szerint a következő 

feladatrészekkel kellett kiemelten foglalkozni: 

 Célforgalmi felmérés nagyobb átszállási pontokon  

 Javaslat a közösségi hálózat fejlesztésre, 

 A igényvezérelt közösségi közlekedés lehetőségeinek vizsgálata azon területeken, ahol 

nem jellemző a nagy utasforgalom, de szezonálisan és eseti jelleggel igény van rá, 

 Vizsgálni szükséges a kerékpárutak megfelelőségét, 

 Tervezni kell a kerékpárutak fejlesztési irányát, 

 Ki kell jelölni a kerékpárutakat, kiemelt figyelemmel az EUROVELO 6-ra, 

 Gyalogos átkelőhelyek felülvizsgálata, új átkelőhelyek létesítésére javaslattétel a 

megfelelő biztosítással, 

 Felül kell vizsgálni a parkolóhelyek kapacitását, 

 Meg kell határozni a létesítendő parkolóhelyeket, 

 Vizsgálni kell a fizetős parkolási rend kialakításának lehetőségét, 

 Forgalomfelvétel kézi erővel vagy kamerás, ultrahangos módszerrel a főbb 

csomópontokon (bevezető utakon 5 helyszínen), 

 Honnan-hová mátrix létrehozása járművek osztályozásával, 

 Háztartásfelvétel 750 fő megkérdezésével, 

 vizsgálni szükséges a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének hatását 

A közlekedési koncepció elkészítéséhez az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta 

koncepció szempontjából releváns terveket, dokumentációkat. Ezek a következők voltak: 

 Helyi Építési Szabályzat 

 Településszerkezeti terv és annak módosításai 

13/2009 Önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat által biztosított dokumentációkon kívül összegyűjtöttük a fejlesztések 

szempontjából releváns egyéb szervezetek által készített terveket, koncepciókat, stb. is (MÁV 

Zrt.; KKK Zrt., NIF Zrt., KTI stb.), melyek a következők voltak: 

 EuroVelo 6 Kerékpáros útvonal fejlesztését megalapozó megvalósíthatósági 

tanulmány (KKK 2014 – Speciálterv – Trenecon Cowi – Tura-terv konzorcium) 

 Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány 
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A koncepció készítése során figyelembe vettük továbbá a 2015.május 04-én (2015/2016. 

menetrendi év) és 2016.május 05-én (2016/2017. menetrendi év) megtartott 

Szigetszentmiklós Járás önkormányzati menetrendi egyeztetésén elhangzott észrevételeket, 

valamint az Önkormányzattól kapott, a lakossági igények alapján összeállított probléma 

felvetéseket. 

Fentieken kívül az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a következőket: 

 Dunavarsány Város útstatisztikája (2015) 

 A 2011 és 2013 évi útfelújítások listája 

 Kiszolgáló és lakóutak felújítása 2015 

 Gyűjtőutak felújítása 2014 

 Egyéb forgalomtechnikai problémák felsorolása 

 A 2011 – 2015 években történt beruházások felsorolása 

A fentieken kívül a koncepció késztése során több alkalommal helyszínbejárásra is sor került, 

valamint 2016.05.09.-én, tartottunk egy projektindító egyeztetést a Város vezetőivel., majd 

2016.május 18-án tartottunk szakbizottsági tájékoztatást a Fejlesztési Bizottság ülésén a 

koncpeció készítés folyamatáról, amit a bizottság egyöntetűen elfogadott Mélyinterjúkat 

készítettünk a Képviselő Testület és a Bizottságok tagjaival. A koncepció késztése során több 

rétegű adatfelvételre is sor került, melyet a 3.1 fejezetben ismertetünk. 
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15. ábra Dunavarsány település részei (forrás: ITS) 

 Helyzetfeltárás 

2.3.1 Dunavarsány városnegyedei 

A Dunavarsány az Integrált Városfejlesztési Stratégia által is alkalmazott módon nyolc, 

homogén  városnegyedre bontva kerül bemutatásra. Ezek alapján az alkalmazott 

váronegyedek: 

1. Kisvarsány-központ 

2. Kelet-Kisvarsány 

3. Nyugat-Kisvarsány 

4. Dél-Dunavarsány 

5. Nagyvarsány  

6. Naprózsa lakópark 

7. Dunapart 

8. Ipark park  
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Kisvarsány-központ (1) 

150-es vasútvonal – Kölcsey utca – Bethlen Gábor utca – Bem utca – Halász Lajosné utca – 

Damjanich utca – 04/8. hrsz. nyugati határa – 03/1. hrsz. délnyugati határa – 04/7. hrsz. 

délnyugati és északnyugati határa – Pozsonyi utca – Szabadkai utca 

Kelet-Kisvarsány (2) 

150-es vasútvonal – Kölcsey utca – Bethlen Gábor utca – Bem utca – Halász Lajosné utca – 

Damjanich utca – 04/8. hrsz. nyugati határa – 03/1. hrsz. délnyugati határa – 04/7. hrsz. 

délnyugati és északnyugati határa – Pozsonyi utca – Szabadkai utca – 150-es vasútvonal – 

Taksonyi út – városhatár 

Nyugat-Kisvarsány (3) 

0159. hrsz. alatti út – 0138/21. hrsz. alatti út – 0138/9. hrsz. északnyugati határa – 0138/47., 

0138/76., 0138/74. hrsz.-ok délnyugati határa – 0138/61. hrsz. délkeleti és északkeleti határa 

– 0138/58. hrsz. északkeleti határa – 0121. hrsz. alatti út – Nagyvarsányi út – 2434/4. hrsz. 

délkeleti és északkeleti határa – 090/10. hrsz. délkeleti határa – 036/11. hrsz. délnyugati 

határa – 036/39. hrsz. alatti út – 036/16. hrsz. délnyugati határa – Taksonyi út – 150-es 

vasútvonal 

Dél-Dunavarsány (4) 

51-es út – 0130/5. hrsz. alatti út – 097/1., 099., 2201. hrsz.-ok északnyugati határa – 0102/4. 

hrsz. alatti út – 0104/3. hrsz. alatti út – 0130/2. hrsz. alatti út – Nagyvarsányi út – 0121. hrsz. 

alatti út – 0138/61. hrsz. északkeleti határa – 0138/61. hrsz. északkeleti és délkeleti határa – 

0138/74., 0138/76., 0138/47. hrsz.-ok délnyugati határa – 0138/9. hrsz. északnyugati határa 

– 0138/21. hrsz. alatti út – 0159. hrsz. alatti út – 150-es vasútvonal – városhatár 

Nagyvarsány (5) 

067. hrsz. alatti út – az 51-es úttól nyugatra, azzal 200 méter távolságban húzódó, helyrajzi 

számoktól független vonal – 068/1. hrsz. déli határa – Völgy utca – 086/11. hrsz. északnyugati 

határa – 086/43., 086/34., 086/51., 086/32. hrsz.-ok délnyugati határa – 086/30. hrsz. 

északnyugati, délnyugati és délkeleti határa – Bartók Béla utca – 090/12., 090/11., 090/10. 

hrsz.-ok délnyugati határa – 090/10. hrsz. délkeleti határa – 2424/4. hrsz. északkeleti és 

délkeleti határa – 0130/2. hrsz. alatti út – 0104/3. hrsz. alatti út – 0102/4. hrsz. alatti út – 

2201., 099., 097/1, hrsz.-ok északnyugati határa – 0130/5. hrsz. alatti út – 51-es út 

Naprózsa lakópark (6) 

086/9. hrsz. keleti határa – 084/2. hrsz. alatti út – Árvalányhaj utca – 4015., 4014., 4013., 

4012., 4007., 4006/2., 4006/1., 4005. hrsz.-ok északnyugati határa – Csenkesz utca – 071/6. 

hrsz. északnyugati és északkeleti határa – 036/16. hrsz. délnyugati határa – 036/39. hrsz. alatti 

út – 036/11. hrsz. délnyugati határa – 090/10. hrsz. délkeleti határa – 090/10., 090/11., 
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090/12. hrsz.-ok délnyugati határok – Bartók Béla utca – 086/30. hrsz. délkeleti, délnyugati és 

északnyugati határa – 086/32., 086/51., 086/34., 086/43. hrsz.-ok délnyugati határa – 086/43. 

hrsz. északnyugati határa – 088/3. hrsz. alatti út – 086/2. hrsz. alatti út 

Dunapart (7) 

Ráckevei-Duna – városhatár – 510-es út – 51-es út – 068/1. hrsz. déli határa – az 51-es úttól 

nyugatra, azzal 200 méter távolságban húzódó, helyrajzi számoktól független vonal – 067. 

hrsz. alatti út – 51-es út – városhatár 

Ipari park (8) 

51-es út – 510-es út – városhatár – Taksonyi út – 036/16. hrsz. délnyugati határa – 071/6. hrsz. 

északkeleti és északnyugati határa – Csenkesz utca – 4005., 4006/1., 4006/2., 4007., 4012., 

4013., 4014., 4015. hrsz.-ok északnyugati sarka –Árvalányhaj utca – 084/2. hrsz. alatti út – 

086/9. hrsz. keleti határa – 086/2. hrsz. alatti út – 088/3. hrsz. alatti út – 086/43. hrsz. 

északnyugati és délnyugati határa – 086/11. hrsz. északnyugati határa – Völgy utca 

 Adatfelvételek 

A koncepció késztése során a kiírásnak megfelelően több rétegű adatfelvételre került sor, 

amely feltárták Dunavarsány közlekedésének jelenlegi állapotát, problémáit, továbbá képet 

kaptunk a lakosság közlekedési szokásairól.  Jelen fejezet ismerteti az elvégzett 

adatfelvételeket. 

2.3.1 Közúti forgalomfelvételek 

Dunavarsány városában összesen 27 helyszínen került sor forgalmi adatgyűjtésre. Az elvégzett 

adatgyűjtések kézi csomóponti forgalomszámlálással (CSP) történtek. A 

forgalomszámlálásokra májusi munkanapokon és szombaton került sor, kedden és 

csütörtökön (2016.május 26.,2016.május 28., 2016.május 31.). Ezen időszakban idényjellegű 

forgalom (pl. nyári turistaforgalom, mezőgazdasági szállítások, stb.) nem jelenik meg a 

területen. A saját lebonyolításban zajlott forgalomszámlálások a mértékadó hétköznapokon 4 

órás (6:00-10:00 és 13:00-17:00) és 12 órás (6:00-18:00) időtartamban történtek, a forgalmi 

irányok megkülönböztetésével, 5 járműkategória szerinti bontásban, órás időtartamokban. A 

felvétel során az öt kategóriát kiegészítve számlálásra került a kerékpáros forgalom is. 

Javasolt rendszeres időközönként, évente megismételni a közúti forgalomfelvételt a kiemelt 

közúti helyszíneken.  
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2.3.2 Közösségi közlekedési adatfelvétel 

A közösségi közlekedési felmérések (utasszámlálások, folthatás számlálások) zajlottak le, 

annak érdekében, hogy képet kapjunk a dunavarsányi közösségi közlekedési járatok 

kihasználtságáról. A meghatározott megállóhelyeken az adott megállóhelyre érkező járatok 

esetén a le- és felszálló utasok számlálása, valamint folthatás-vizsgálattal a járműkihasználtság 

került vizsgálatra.  

Vizsgálatba bevont megállóhelyek: 

 Dunavarsány MÁV vasútállomás 

 Dunavarsány vasútállomás autóbusz megállópár 

Dunavarsány bejárati út autóbusz megállóhely 

Az adatfelvétel során vizsgálatra kerültek az S25 jelű viszonylaton közlekedő személyvonatok, 

továbbá az alábbi  Volánbusz viszonyaltok: 

 652Majosháza–Dunavarsány–Délegyháza–Áporka 

 654(5377) Budapest–Kunszentmiklós–Tass 

 655Budapest–Dunaharaszti–Taksony–Délegyháza 

 660Budapest–Szigethalom–Dömsöd 

 661Budapest–Áporka–Ráckeve–Makád 

 664Szigethalom–Délegyháza 

 665Szigethalom–Kiskunlacháza–Ráckeve 

 667, 668Szigethalom–Áporka–Dömsöd 

 

 A közösségi közlekedési adatfelvételek során a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban 4 órás 

(6:00-10:00, illetve 13:00-17:00),  

Az adatfelvételek alapján megállapítható, hogy a Budapest felé közlekedő viszonylatokon 654, 

655, S25a járművek a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban teljes kihasználtsággal (95-100%) 

közlekednek, emellett a csúcsidőszakokon kívül 50-60%-os kihasználtsággal közlekednek a 

járatok.  

A város közösségi közlekedési gerincét alkotó S25 jelű MÁV-START által üzemeltetett  

Dunavarsányi szakaszán elvégzett adatfelvételek alapján megállapítható, hogy Budapest felé 

a reggeli csúcsidőszakban a 85-90%-os kapacitás kihasználtsággal közlekednek a járművek, 

míg a délutáni időszakban Kunszentmiklós felé körülbelül 90-100%-os a kapacitás 

kihasználtság.  Meg kell említeni, hogy az autóbusz el-és ráhordó hálózat hiánya miatt ezen 

járatot főképpen a Kisvarsány településrészben élők tudják használni. 

 

https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2672
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2672
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2601
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2601
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2602
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2602
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2600
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2600
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2603
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2603
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2636
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2636
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2671
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2671
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2640
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2640
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16. ábra Folthatás vizsgálatnál alkalmazott viszonyítási ábrák (forrás: Közlekedés Üzemtan, 
Prileszky I. 2001) 
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2.3.3 Keresleti igények jellemzése 

Háztartásfelvétel 

2.2.3.1.1 Az adatfelvétel módszertana 

A forgalmi igények feltérképezésére ún. háztartásfelvétel került lebonyolításra Dunavarsány 

területén. A kérdőívek kitöltése személyes megkereséssel történt. A kikérdezett minta 

reprezentatív korra és nemre egyaránt. Összesen 750 fő került kikérdezésre, ez 10%-os 

mintavételi arányt jelent a lakosszámhoz mérten, ami kellően megbízható alapot szolgáltat a 

további elemzésekhez. A telpülést körzetekre osztva gyűjtöttük az adatokat. 

 

17. ábra Adatfelvételi körzetek (forrás: Google szerkesztett térkép) 
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 A felvételt megelőzően a lakosságot kor és nem szerint csoportokra bontottuk, majd a 

reprezentativitás megőrzése érdekében az egyes mintacsoportokra a 2011. évi népszámlálás 

eredményei alapján az ITS-ben kijelölt városrészekre vetítve a demográfiai összetétellel 

arányos mintát határoztunk meg. 

 

A kérdőív összesen négy szakaszból állt: az első szakasza a háztartásra - a háztartásban élők 

kor és nem szerinti eloszlására, járműhöz való hozzáférésre - vonatkozó kérdéseket tartalmaz. 

A második szakaszban az interjúalanyra - korra, nemre, aktivitásra stb. - vonatkozó kérdéseket 

kellett megválaszolni, míg a harmadik szakaszban  város specifikus kérdésekre lehetett 

válaszolni. (kiindulási pont, célpont, használt eszköz, stb.) A negyedik szakaszban az interjú 

alanyok utazási szokásaival kapcsolatos preferenciákat, a közlekedési rendszer általuk 

megítélt állapotát, viszonyukat a közösségi, illetve kerékpáros közlekedéshez, valamint az 

esetleges közlekedésfejlesztési intézkedések közlekedési szokásokra gyakorolt hatását mértük 

fel. 

 

A háztartások méretére, illetve gépjármű ellátottságára vonatkozó gyűjtött adatok, valamint 

a Megrendelőtől adatszolgáltatásként kapott lakott háztartások száma alapján kiszámítható, 

hogy az egyes zónában, illetve városrészben hány gépjármű található 1000 főre vetítve. A 

Forrás lakópark és Nagyvarsány településrészek esetén kiugróan magas a személygépjármű 

ellátottság, ami indikálja, hogy a terület közösségi közlekedéssel való kiszolgáltsága alacsony 

színvonalú. Megfigyelhető továbbá, hogy a Kisvarsány terület személygépjármű ellátottsága 

lényegesen alacsonyabb, mint a többi területé, amivel korrelál a közösségi közlekedés 

magasabb arányú használata. Dunavarsányon személygépkocsik fajlagos száma 328 

db/1000fő. 

A megkérdezettek többsége (58%) férfi nemű volt. A korcsoport szerinti megoszlásuk szerint 

a megkérdezettek 67,5%-a 18-65 közötti, aktív munkavállalók voltak, akik dunavarsányi 

őslakosok. 
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18. ábra a motorizált közlekedési módok használatának aránya Dunavarsányon 

 

Ha az utazásokat szétbontjuk helyközi és helyi relációkra azt láthatjuk, hogy Dunavarsány és 

más települések közötti utazások közel kétharmada történik személygépjárművel, és csekély 

mértékben ugyan, de megjelenik a kerékpáros közlekedés is. Ugyanakkor a városon belül a 

kerékpár használat szignifikáns, minden negyedik utazás kerékpárral történik, míg a közösségi 

közlekedés aránya csupán a fele ennek. A közösségi közlekedéssel megtett helyközi utazások 

esetén a MÁV S25 járatának és a Volánbusz 655 járatának  van a leghangsúlyosabb szerepe, 

az utazások 41%-a esetén választották e módot.  

 

  

19. ábra az utazások eloszlás a közlekedési módok között 
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Az utazási célpont tekintetében – a város elhelyezkedése alapján - a várható eredményt 

kaptuk: a Dunavarsányról kiinduló utazások mintegy 80%-ának Budapest a célpontja, míg a 

járásközpont agglomerációs településeire arányaiban kevésebb utazás történik. Főként 

Szigetszentmiklós területére irányulnak az utazások az oktatási, egészségügyi, hatósági 

forgalomvonzó létesítmények irányába, melyek forgalomvonzó hatása a Igazgatási Központ 

átadásával fokozottan előtérbe kerül. 

 

20. ábra a Dunavarsányról induló utazások főbb célpontjai 

 

Az utazások többnyire hivatásforgalommal jellemezhető, tehát munkába és iskolába járásra 

használják. 

 

21. ábra Közösségi közlekedéssel végzett utazások céljai 

13%

80%

12%

Utazási célpont szerinti megoszlás

Szigetszentmiklós Budapest Dunaharaszti
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A közösségi közlekedés díjfizetési módjai 

Megvizsgáltuk, hogy a Dunavarsányon elérhető közösségi közlekedési lehetőségek esetén 

jellemzően milyen díjfizetési módot használnak az utasok. Jelenleg Dunavarsányon 23 

díjfizetési kombináció lehetséges, melyek mindegyikét felsoroltuk, a válaszadók ezek közül 

jelölhették be az általuk leggyakrabban használt lehetőséget. A válaszok alapján szignifikáns 

azok aránya (közel minden ötödik utas), akik nem rendelkeznek kedvezményes utazásra 

feljogosító igazolvánnyal, mégis ingyen veszik igénybe a szolgáltatást.  

 

 

22. ábra Gyakori díjfizetési módok használatának aránya 
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Kérdőívek 

2.2.3.1.2 Az adatfelvétel módszertana 

A közlekedési igények és fejlesztési javaslatok feltárása érdekében kérdőíves felmérést zajlott 

le Dunavarsányon két különböző típusú kérdőív felhasználásával: 

2. Általános kérdőívek - Dunavarsány közlekedésének fejlesztése: 

a. Gazdasági társaságok részére  

b. Lakosság részére (a jelenlegi közlekedési rendszert értékelő kérdőív) 

A kérdőívek célba juttatásának módjai az alábbiak voltak: 

 A lakosság számára készült kérdőíveket postai terjesztéssel juttatuk el a Dunaavrsányi 

Napló mellékleteként a háztartásokba. Ez 3.000 példányt jelentett, valamint a 

közintézményekben további 500 darabot helyeztünk el 

 Ugyan ezen kérdőívek az interneten is elérhetőek voltak. A közösségi média 

felhasználásával a lakosság tájékoztatva lett, hogy a kérdőívek hol érhetőek el: 

o Facebook 

o Dunavarsány Város honlapja 

o Lakihegy Rádió 

2.2.3.1.3 Az adatfelvétel kiértékelése 

Gazdasági társaságok számára készült kérdőívek 

 

 

Alapsokaság (társaság) 30 

Mintavételi arány 100% 

Megkérdezettek száma (társaság) 30 

Válaszadók száma (társaság) 5 

Értékelhető válaszok száma 5 

Kikérdezés hatékonysága 16,66% 

MEGFELELŐ 
23. ábra Gazdasági társaságok kérdőíveinek kiértékelése 

A kérdőíveket postai úton a Hivatal segítségével küldtük meg a cégeknek.  

Válaszadó cégek: 

 K&M Info Bt. 

 ENERGY-ZOL KFT. 

 HÍDFŐ-FATELEP KFT. 

 Flóra-Juhász Kft. 

 Aranypikkely Horgásztó Kft. 

 Birig Mini ABC 
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A megkérdezettek közül sajnos nagyon kevesen küldték vissza a kérdőíveket, a válaszadók 

mindegyike a foglalkoztatottak száma alapján mikrovállalkozásnak minősülnek. Legtöbb 

foglalkoztatott 10 fő, így a beérkezett válaszok nem mértékadóak az alpsokaságra vetítve. 

Továbbá elhelyezkedésük a Településen belül elszórtan van.Az alábbiakban került 

összefoglalásra a gazdasági társaságok által adott válaszok: 

 A legtöbb vállalatnál a munkavállalók egy műszakban dolgoznak, amelyek a 8:00-tól 

18:00-ig tartó időszakot fedik le. 

 Általánosságban kijelenthető, hogy a munkaerő Dunavarsányról és a környező 

településekről ingázik a munkába. 

 A többi esetben a munkavállalók közösségi közlekedéssel, kerékpárral vagy egyéni 

gépjárművet használva jutnak el a munkahelyre. 

 A munkáltatók minden esetben támogatják a munkavállalók közlekedését. Ez 

megvalósulhat a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a bérlettámogatás 

keretében vagy üzemanyag-hozzájárulás formájában. 

 Jelenlegi közösségi közlekedéssel való elégedettség (ötfokozatú skála értékelve, ahol 

1-es jelenti az elégedetlenséget és 5-ös az elégedettséget): 

 

o Volánbusz szolgáltatásaival kapcsolatosan: 

 Menetrend: 2,25 

 Járatok menetideje: 2,75 

 Az érintett járatok által a megállóhelyek elhelyezkedése és kialakítása: 

3,75 

 Közösségi közlekedés által kiszolgált hálózat, a telephely közösségi 

közlekedéssel történő megközelítése: 2,25 

 Alkalmazott járművek: 2,75 

 

 Az eredmények hátterében több tényező áll: 

o  Nagyvarsány és Kisvarsány közötti közösségi közlekedés hiánya, a vasúti 

rendszerre el-és ráhordó hálózat hiánya. A rendelkezésre álló megállók távol 

esnek a vállalatok telephelyétől, ráadásul a megállóhely és a telephely között 

megfelelő gyalogos infrastruktúra nem minden esetben található.  

 A közösségi közlekedési szolgáltatás hiányossága miatt a vállalatok zárt parkolót 

alakítottak ki, ahová a személygépjárművel érkező dolgozók elhelyezhetik járműveiket.  

 A munkáltatók valamivel több, mint 50%-a nyilatkozott úgy, hogy amennyiben a 

közösségi közlekedés hatékonyabb lenne, úgy áttérnének olyan közlekedési 

támogatásra, mely az egyéni gépjármű-használat helyett a közösségi és alternatív 

közlekedést preferálná 
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Közlekedésfejlesztési kérdőív lakosság részére 

 

Városi helyzetértékelés 

Alapsokaság (~fő) 7500 

Mintavételi arány 10% 

Megkérdezettek száma (fő) 3750 

Válaszadók száma (fő) 785 

Értékelhető válaszok száma 771 

Kikérdezés hatékonysága 20,56% 

MEGFELELŐ 
24. ábra Lakossági kérdőívek kiértékelése 

A kérdőívet kitöltők véleménye alapján reális helyzetelemzést lehet készíteni, ugyanis a 

kitöltők száma, kora és utazási szokásai alapján a valóságot jól lefedő mintázat áll elő, mely 

illeszkedik a város lakossági szerkezetéhez. 

A válaszadók 95 %-a Dunavarsányi lakos, így véleményük mértékadónak tekinthető a kialakult 

közlekedési állapotokkal kapcsolatosan. Megállapítható, hogy korcsoporttól függetlenül 

jelentős a közösségi közlekedést használók köre, azonban a korcsoporton belüli megoszlás a 

tömegközlekedés használatát illetően eltérő. A válaszadók 70%-a használja a közösségi 

közlekedést. 

 

 

25. ábra A közösségi közlekedést használók megoszlása korcsoportok szerint 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 év alatti

18-30 év közötti

30-65 év közötti

65 feletti vagy nyugdíjas

Tömegközlekedést használók megoszlása 
korcsoportok szerint

igen (70%) nem (30%)
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A kérdőív alapján az alábbi, mobilitással kapcsolatos általános jellemzők állapíthatóak meg: 

 Az egy háztartásban élők átlagos száma: 3,24 

 A háztartásban aktív keresők száma: 1,83 

 Az aktív keresők száma az egy háztartásban élők arányában (átlag): 63% 

 Átlagos személygépjármű-szám háztartásonként: 1,17 

 

A válaszok alapján meghatározható, hogy a közlekedési igények a hivatásforgalom 

kielégítésére irányulnak a legnagyobb arányban (90 %), a szabadidős és egészségügyi 

indíttatású forgalom egyenlő arányban oszlik meg (5-5 %). A hivatásforgalomnak megfelelően 

az utazások időpontja jellemzően a reggeli és délutáni csúcsforgalmi időszakokra 

koncentrálódik (6 és 8 óra, illetve 15 és 18 óra között). A napszaki megosztást illetően a 

legtöbben hétköznaponként utaznak, azonban a hétvégén is jelentős a forgalom, főleg azok 

körében, akik jellemzően hétköznapozta is közlekednek. 

A válaszadók 70%-a használja a közösségi közlekedést. A használók 75%-a része nem 

rendelkezik kedvezményre jogosító igazolvánnyal vagy igazolással. Akik rendelkeznek, ott az 

alábbi megoszlás tapasztalható a kérdőívet kitöltők alapján: 

 

26. ábra Igénybe vett közlekedési kedvezmények jogcímei 

A felhasználók által használt jegy és bérlettípusok esetén jelentős szórás mutatkozik. Az alábbi 

táblázat összefoglalja, hogy a válaszadók milyen jegy- és bérlettípusokat használnak. Mivel a 

megkérdezettek a válaszukban több díjterméket is megjelölhettek, így 100%-nak az összes 

kitöltő tekinthető, aki erre a kérdésre válaszolt: 
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27. ábra: Viteldíj típusok és használóik aránya a kérdőívre válaszolók tükrében 

 

 

A közösségi közlekedést használók esetén a munkáltató csak a válaszadók kevesebb, mint 

felénél (45%-nál) biztosít bérlettámogatást a munkába járáshoz. 

Az utazási igények kielégítésére a válaszadók leginkább a személygépjárműveket, helyi és 

helyközi autóbusz-közlekedést, illetve a MÁV-ot használják.  

A válaszadóknak lehetőségük volt megjelölni az okokat, hogy mért az adott utazási formát 

választották. Az értékelést két részre bontva végeztük el. Külön-külön vizsgáltuk a közösségi 

közlekedést és az egyéni gépjárműveket használók válaszait.  

A közösségi közlekedést igénybevevő válaszadók körében a használat indokára adott válaszok 

az alábbi módon alakultak (több válasz is megjelölhető volt, így 100%-nak az összes közösségi 

közlekedést használó kitöltő tekinthető): 
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28. ábra Miért választják a közösségi közlekedést? 

Az eredmények tekintetében kiemelendő az utolsó sor, mely alapján jelentős azon 

felhasználók száma, akik csak a közösségi közlekedés igénybevételével tudják kielégíteni 

közlekedési igényüket. 

A személygépjárművet igénybevevők körében a használat indokára adott válaszok az alábbi 

módon alakultak (több válasz is megjelölhető volt, így 100%-nak az összes közösségi 

közlekedést használó kitöltő tekinthető): 

Az elmúlt években megvalósított fejlesztésekkel kapcsolatosan a válaszadók mind a B+R, mind 

a P+R létesítményekkel elégedettek. P+R létesítményekkel kapcsolatos elégedettség a 

közösségi közlekedést használók esetén 78%, és 21% azok körében, akik nem használják. A 

B+R esetében az elégedettség 75% a közösségi közlekedést használók esetében és 21% a 

közösségi közlekedést nem használók tekintetében. 

A közösségi közlekedéssel kapcsolatosan minőségi mutatók kerületek kialakításra, amelyek az 

elégedettségre vonatkozó kérdések megválaszolásával készültek. A közösségi közlekedést 

használó válaszadók minden jellemzőt ötfokú skálán értékeltek. Az ötfokozatú skála esetén az 

1-es jelentette a teljes elégedetlenséget, míg az 5-ös a teljes elégedettséget. A 

mutatószámokat súlyozott átlagszámítással kerültek kialakításra. 
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A közösségi közlekedés szolgáltatás minőségének értékelésekor valamennyi tényezőt vizsgáltunk. 
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A pontszámok alapján megállapítható, hogy a felhasználók jelentős része a jelenleg biztosított 

szolgáltatásokkal még közepes mértékben sem elégedettek. A közösségi közlekedést igénybe 

vevők 50%-a nyilatkozott úgy, hogy lehetőség esetén szállítana kerékpárt a járművön. 

A közösségi közlekedést igénybe vevők 72%-a tömegközlekedésen felül személygépjárművet 

is használ közlekedési igényeinek kielégítésére. Ezen belül a válaszadók 86%-a használja a 

személygépjárművet a mindennapos közlekedési igények kielégítésére. Ennek okaként a 

városban, a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan tapasztalt problémákat (számos terület 

nem érhető el a tömegközlekedéssel, lassú, drága, nnincs meg a kínálati menetrend, így ha 

szeretnék, sem tudják a közösségi közlekedést igénybe venni) jelölik meg, továbbá kényelmi 

okokat (átszállásmentes közlekedés, nem szükséges a járművek menetrendjéhez igazodni). 

A válaszadók szöveges véleményeket is megfogalmaztak a jelenlegi közösségi közlekedési 

rendszerrel kapcsolatban, melyek kiterjedtek a jelenlegi közlekedési problémákra, a 

megoldandó feladatokat, és az általános közlekedésfejlesztési koncepcióra. A válaszok alapján 

az alábbi, közösségi közlekedést érintő fejlesztések, módosítások szükségesek: 

 Nagyvarsány és Kisvarsány közötti közösségi közlekedés megteremtése 

 Gyalogos infrastruktúra hiányok felszámolása 

 Különböző szolgáltatók és közlekedési alágazatok között az átszállási kapcsolatok 

biztosítása; 

 Eltérő szolgáltatók esetén a menetrendek összehangolása a párhuzamos vagy közel 

párhuzamos járatindítások elkerülése érdekében; 

 Infrastrukturális fejlesztések a közúton: dedikált kerékpárutak, sávok kialakítása, a 

megállóhelyek megvilágítása 

 Díjszabási rendszer átalakítása, átláthatóvá tétele. 

Menetrendi egyeztetés 

2016. május 03-án  a Közlekedéstudományi Intézet (továbbá KTI) menetrendi egyeztetést 

tartott Szigetszentmiklóson, melynek témája a közösségi közlekedési szolgáltatásokkal 

kapcsolatos tapasztalatok és a decemberi menetrendváltás előkészítése volt, ahova a 

Szigetszentmiklós Járáshoz tartozó települések vezetői, képviselői is részt vettek. 

Az egyeztetésen megjelentek a közösségi közlekedési szolgáltatók vezetői, a polgármesterek 

és a KTI szakemberei.  

Dunavarsány részéről jelzett problémák az alábbiak voltak: 

A felmerülő problémákra a közlekedési társaságok képviselői és a KTI szakemberei később, 

írásban reagáltak. Válaszaikban kifejtették, hogy a problémákat ők is látják-tapasztalják, a 

lehetséges megoldásokról a tárgyalások megkezdődtek. Amennyiben a járatokat sűrítik, annak 

finanszírozását valamilyen forrásból, (esetleg valamely tétel terhére) meg kell oldani. 
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Mélyinterjúk 

A lakosság véleménye mellett a városvezetést is kérdeztük a közlekedési koncepció kialakítása 

érdekében. Valamennyi önkormányzati képviselővel, fejlesztési szakbizottsági taggal 

készítettünk interjút. 

 Dr. Bóna Zoltán, országgyűlési képviselő 

 Gergőné Varga Tünde, polgármester 

 Keresztesi Balázs, alpolgármester 

 Dr. Békássy Szabolcs, alpolgármester 

 Dr. Szilágyi Ákos, jegyző 

 Dr. Bóna Balázs, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 Dr. Csobolyó Eszter, önkormányzati képviselő 

 Fenyvesi Zoltán, Fejlesztési Bizottság tagja 

 Gyurasics Gáborné, Humánpolitikai Bizottság tagja 

 Herczeg Mariann, önkormányzati képviselő 

 Kun László Károly, Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 Mekler Andrea, önkormányzati képviselő 

 Száger Gyula, önkormányzati képviselő 

 Surányi Tibor, Fejlesztési Bizottság elnöke 

A megkérdezettek által elmondott főbb problémák: 

Szükségesnek tartják a 150-es számú Budapest- Belgrád vasútvonal fejlesztés Dunavarsányra gyakorolt 

hatásának vizsgálatát, hogy a lehető legkevesebb externális hatást okozzon a Településnek. 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat során a városi utak mentén elhelyezett közlekedési jelzőtáblák KRESZ 

szerinti megfelelőségének és forgalom szabályozásának alkalmasságát vizsgálni szükséges. 

Nagyon fontosnak tartják a kerékpárutak kialakítását városon belül a település részek között 

(Dunapart, Ipari park, Forrás lakópark, Naprózsa lakópark) Nagyvarsány és Kisvarsány között, ahogy 

Budapest irányába Taksony kerékpárútjába történő becsatlakozással. 

Kiemelik a településen belüli (helyi) autóbusz közlekedés megteremtésének fontosságát, amit vizsgálni 

szükséges, hogy milyen igények vannak. 

Véleményünk szerint Szigetszentmiklós-Gyártelep és Dunavarsány közötti helyközi autóbusz 

közlekedést mindenképpen javítani szükséges,  mert a lakosok nem tudják elérni a Szakorvosi Rendelőt 

a teljes nyitva tartás alatt, valamint a 2017. januárjában megnyíló igazgatási centrumot. 

Nagyvarsány problémáját tolmácsolva elmondják, hogy az 51-es főúton Béke utca megállónál nincs 

gyalogos átkelő, így veszélyes az átkelés, ez régóta húzódó probléma. További probléma, hogy nem 

minden távolsági busz áll meg Nagyvarsányban, így Budapestre, Dunaharaszti irányába nehézkes az 

eljutás busszal. Megoldásként javasolja, hogy némelyik 655 sz. járatot Nagyvarsány irányába 

közlekedtessenek vagy a távolsági buszok álljanak meg. Ezt a problémát már próbálták orvosolni, 

azonban a Volánbusszal nem jutottak konszenzusra. 



 

33 
 

Több esetben forgalomcsillapítási beavatkozásokat javasolnak. Felvetésre került a Damjanich utca 

egyirányúvá tétele. 

Továbbá jelzi, hogy korábban már voltak tervek az 51-510 számú csomópont korforgalmúvá tételére, 

mert sok a baleset. Hasonló módon a Taksony vezér híd előtti csomópontnál.  

A klasszikus városközpont hiánya miatt többen javasolták a Kossuth Lajos utca városközponti 

funkciójának megteremtését vegyes forgalmú vagy sétáló utcaként. 
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 Dunavarsány országos és térségi kapcsolatai 

 
Dunavarsányt az országos gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózat közvetlenül nem érinti, a 10 
km-re északra húzódó M0 autóút felé a kapcsolatot az 51. sz. főút biztosítja.  
Az 51. sz. főút a Duna keleti partján levő települések, közöttük a Dunavarsánnyal dél felől 
határos Majosháza felé irányuló forgalmat bonyolítja le. Észak felé Taksonnyal és Budapesttel 
az 510. sz. főút adja a kapcsolatot.  
 
A Csepel–sziget északi része, Szigethalom az 510. sz. főút felől az 51104 jelű bekötő úton 
közelíthető meg. A települést délkelet felől határoló Délegyháza felé a forgalom a 
Dunavarsány központján észak-déli irányban az 52101 jelű úton és a Vasút soron halad végig. 
A külterület keleti határát érintő 5202 jelű út Bugyi megközelítését biztosítja, Dunavarsány 
belterületével nincsen kiépített közúti kapcsolata. 
 

Közösségi közlekedési kapcsolatok 

 

A település belterületén észak-déli irányban áthalad a 150 sz. Budapest – 
Kunszentmiklós/Tass-Kelebia vasútvonal, amely a főváros felé irányuló utasforgalom egy 
részét bonyolítja le. A vonal a X. Páneurópai Korridor része, de infrastruktúrája jelenleg nem 
felel meg az EU paramétereknek. Dunavarsány vasútállomás szintén alacsony szolgáltatási 
színvonalú. 
A közúti közösségi közlekedés útvonalai az 51. sz. és az 52101 jelű út, ahol a Volánbusz 
távolsági és helyközi járatai közlekednek. A járatok részben közvetlen budapesti irányú, 
részben a környező települések és Csepel-sziget (Szigethalom autóbusz-állomás) közötti 
utasforgalmat bonyolítanak le. Dunavarsány belterületének jelentős részét érintik, de a 
vasútvonaltól keletre eső résznek nincs közvetlen kiszolgálása. Jelenlegi szolgáltatási szintje 
menetrendszerűségét tekintve nem igazodik a lakosság utazási igényeihez. Továbbá 
kiemelendő, hogy Szigetszentmiklós Járás igazgatási centrumának 2016 év második felében 
történő átadásával, annak forgalomvonzó hatása miatt újabb utazási igények keletkeznek a 
területről. 
 

Országos főutak 

 
Az országos főúthálózati kapcsolatokat biztosító 51. sz. Budapest – Hercegszántó másodrendű 
főút a település északi és nyugati külterületén halad át, Dunanagyvarsányt és az északi 
gazdasági területet közvetlenül is kiszolgálja. Az út 2x1 forgalmi sávos, jelenlegi átlagos napi 
forgalma (ÁNF) (2016.május) 11.826Ej/nap, a nehéz forgalom aránya: mintegy ~100 %-os. 
Csomópontjai az 510. sz. főútnál és az Ipari parknál vannak megfelelően kiépítve. 
Az 510. sz. Budapest–Dunavarsány főút Taksony és Dunaharaszti belterületén átvezetve 
biztosítja a fővárosba irányuló forgalmi kapcsolatot. Az út az 51. sz. főúthoz észak felől 
csatlakozik, külterületi jellegű, 2x1 sávos, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május) 10.569 
Ej/nap nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~5%-a 
 

Országos mellékutak 
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Az 5202 jelű Taksony–Kecskemét összekötő út Dunavarsány keleti határát érinti, 2x1 sávos, 
külterületi jellegű, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május)   4.450 Ej/nap, nehézgépjármű 
forgalma az ÁNF ~20%-a. Az összekötő út és Dunavarsány belterülete között csak földút 
kapcsolat van. 
Az 51104 jelű bekötő út az 510. sz. főúttól biztosítja a Csepel – sziget megközelítését a Ráckevei 
(Soroksári) Duna-ág hídján átvezetve, 2x1 sávos, átlagos napi forgalma (ÁNF) (2016.május)  
8.908Ej/nap, nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~10%a. 
Az 52101 jelű Taksony – Dunavarsány bekötő út a település észak-déli irányú közúti tengelye. 
Északi külterületi szakasza az 51. sz. főút felé irányuló forgalom fő kapcsolata, átlagos napi 
forgalma (ÁNF) (2016.május)  3.341 Ej/nap, nehézgépjármű forgalma az ÁNF ~13%a az út 
belterületi szakasza a 150. sz. vasútvonal mentén a Vasút soron halad végig. 
 

Települési utak 

 

Az önkormányzati úthálózat az előbbiekben leírt országos úthálózathoz kapcsolódik. Ezek 
települési mellékút (gyűjtőút) funkciójúak, a két különálló településrész és az egyes területi 
egységek kiszolgálását biztosítják. 
A legfontosabb gyűjtő utak a településrészek összeköttetését és belső feltárást is biztosító 
Sport u. – Vörösmarty utca útvonal. Kisvarsány területén a Kossuth Lajos utca és a Halász 
Lajosné utca a két legfontosabb gyűjtőút, de az Iskola utca is ellát gyűjtőúti funkciót. 
A Vasút sor szintbeni vasúti átjárója és déli szakasza települési út, Délegyháza felé átmenő 
forgalmat is lebonyolít. 
 
A település Ráckevei (Soroksári) Duna-part üdülőterületének megközelítését a Duna sor–
Szigetsor útvonal biztosítja, kapcsolata az 51. sz. főút felé a Nyárfás utca. 
Az északi ipari park (Kandó Kálmán út) és a Naprózsa lakópark kapcsolata az 51. sz. főút felől 
van kiépítve. 
Dunavarsány kiszolgáló úthálózata a megyei átlagnál magasabb kiépítettségű. A közelmúltban 
újították fel a két belterületet, Nagyvarsányt és Kisvarsányt összekötő városi utat, valamint 
több utcát és közforgalom számára megnyitott területet. 
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Kötöttpályás közlekedés 

 

A településen észak-déli irányban áthalad a MÁV 150. sz. Budapest – Kunszentmiklós/Tass – 

Kelebia vasútvonala, a X. Páneurópai Korridor része. A vonal egyvágányú, villamosított. A 

vonalat Dunavarsány területén két helyen szintben keresztezi közút, sorompós illetve 

fénysorompós biztosítással. Dunavarsány vasútállomás infrastruktúrája alacsony színvonalú, 

de jó állapotban van. A vonal az agglomeráció más vonalaihoz képest kis elővárosi forgalmat 

bonyolít le. Kiemelendő a vasútvonalat érintő Budapest-Belgrád vasúti desztináció 

beruházása, mely a Dunavarsány vonatkozásában a nagysebességű infrastruktúra elemek 

kiépítése esetén externális hatásokat eredményez. További hatások vizsgálatával a Település 

Közlekedési Koncepciója foglalkozik. 

 

Autóbusz közlekedés 

 

Dunavarsány autóbusz-közlekedését a Volánbusz helyközi járatai bonyolítják le. A közvetlen 

budapesti kapcsolatot biztosító 654, 655, 660 és 661 sz. járatok közül a 655 számú az 52101 

jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben tanítási időben 20 percenként, tanszünetben 20-30 

percenként közlekedik, a többi az 51. sz. főúton megállói csak a Naprózsa lakóparknál levő 

elágazásnál és a Dunavarsány bejáró útnál vannak. 

A 652. számú Majosháza–Dunavarsány–Délegyháza–Áporka járat a települések közötti 

kapcsolatot biztosítja. 

A 664, 665 és 667–668 számú járatok Szigethalom autóbusz állomáson a ráckevei HÉV-hez 

csatlakoznak, valamint a járási hivatalba, Szakorvosi Rendelő Intézetbe és szakközép iskolába 

közlekedőket szállítja. 

A település területén a Sport utca–Vörösmarty utca útvonalon a megálló távolság 6-700 m, 

megfelelő kiszolgálást biztosít. 2015-ben valamennyi autóbusz megálló új felépítményt 

kapott. 

 

Vízi közlekedés 

 

Dunavarsány RSD menti település léte ellenére jelenleg közforgalmú vízi közlekedéssel nem 

rendelkezik. 
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Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 

Dunavarsányban kiépített önálló kerékpárút, vagy útburkolaton kijelölt kerékpáros 

létesítmény nincs, de a jövőben áthalad Dunavarsány területén két helyen a tervezett 

EuroVelo6 európai és országos szintű kerékpár út, melyre kapcsolódhat a kiépítendő helyi 

kerékpárút-hálózat. Részint a Dunapart területén közel 4 km kerékpárosbarát út építésével, 

részint az 51. számú főút mellett közel 5 km épített kerékpárúttal. 

A települést két részre vágó vasútvonalon keresztül kevés a gyalogos kapcsolat, azonban a 

közösségi közlekedés megállóira, főleg a vasútállomás tekintetében a rá-és elhordó autóbusz 

járat hiánya miatt jelentős a rágyalogolási távolság. 

 

Parkolás 

 

Az önkormányzat helyi parkolási rendeletet alkotott: Dunavarsány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2009. (IX. 09.) rendelete a járművek parkoló- és tároló helyei 

kialakításáról és a járművek parkolási rendjének szabályozásáról. 

Dunavarsányban a parkolás általában telken belül megoldott. Jelentősebb közcélú parkoló 

csak a vasútállomás környezetében, annak északi oldalán, a volt CBA előtt, a Petőfi Művelődési 

Ház telkén a Kossuth Lajos utcában, a Járási Hivatal Kirendeltségénél az Árpád utcában, 

leállósávban Kossuth Lajos utcában, a Kossuth Lajos u. 38. és az Iskola utca sarkán levő 

szolgáltató ház udvarán és közterületen, valamint az itt levő iskolaépületek előtt kialakított 

parkolókban valamint a 2015-ben átadott Városházánál és közvetlen környezetében található. 

A Városháza telkével szemben a Varsányi 56-osok terén közterületi parkoló létesült.  

2015-ben átadásra kerültek a vasútállomás környezetében P+R és B+R parkolók.. Az építtető 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) volt, a dunavarsányi vasútállomáson az alábbi 

parkolókat alakították ki: 

 

85 db P+R (ebből 2 db mozgáskorlátozott) 

2 db K+R 

20 db B+R 

4 db autóbusz tároló 

 

Az építési terület Délegyháza felé eső végében buszfordulót alakítottak ki. A munkálatok 

kapcsán felújították az autóbuszmegállókat. 
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3 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

 Felmerült problémák, megoldási javaslatok 

  

                                                      
8 Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út 
9 Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út 
10 Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út 
11 Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út 

Megnevezés  Javaslatok 

Útburkolati jelzések festési technológia hibája (hamar 
kopik) 

Tartós útfestési technológia hosszútávon kifizetődő. Kezdetben 
magas ráfordítási költség. 

Nagy járműforgalom és baleseti kockázat az út 
geometriája vonalvezetése miatt a Habitat utcánál 

Taksonyi u.-Vasút sor útszakaszon, a Habitat u. és a Határ út 
között 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezése mind két 
irányba. 

Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor 
kereszteződés közlekedésbiztonságilag kifogásolható 

1. Forgalom csillapítás (belvárosias környezet kialakítás) 
Kossuth Lajos utca lezárása Halász Lajosné u. csomópont 
előtt. Zsákutca kialakítás 

2. Mini körforgalom kialakításának vizsgálata 

Forgalomcsillapítás hiánya, ahol indokolt Forgalomcsillapító elemek telepítése vagy az utca egy irányból 
való megnyitása 

Naprózsa lakópark hálózati elszigetelődése Helyi járat kialakítása. 

Kisvasúti átjárónál a sorompó zárásakor torlódik a 
járműforgalom, nincs kanyarodóknak sáv 

Ez egyben forgalomcsillapító hatású is! 

Damjanich utca szűk keresztmetszet, nagy 
járműforgalom 

Damjanich utcába behajtás csak az Iskola utca felé 

51.-510. sz. főutak 8kereszteződése balesetveszélyes Főúton sebességkorlátozás növelése. Kanyarodást segítő sávok 
kialakítása. 

510.-51104. sz. 9 jelű Taksony-Szigethalom bekötő út 
(továbbiakban 51104  j. bekötő út) 

főutak kereszteződése balesetveszélyes 

Főúton sebességkorlátozás növelése. Kanyarodást segítő sávok 
kialakítása. 

Nagyvarsányi úton jelentős a forgalom és a 
közlekedési szabályokat nem tartják be (sok a 
gyorshajtó) 

Forgalomcsillapító elemek kihelyezése, ívbővítés, útkanyarulatot 
jelző tábla kihelyezése 

Kossuth Lajos utca - Iskola utca kereszteződése 
reggeli időszakban terhelt 

Forgalomcsillapító elemek telepítése 

Elsőbbségadási szabályozási problémák (táblázás) Közúti jelzőtábla kihelyezés 

Vasút sor (kisvasúti átjárónál) elsőbbségadást 
szabályozó tábla hiánya 

Közúti jelzőtáblapótlás 

Forgalmi tükrök hiánya Nem belátható csomópontok kanyarodási irányait 
megszüntetésére kell törekedni, 

Közúti űrszelvény nem megfelelő (belógó növényzet) Útüzemeltetési feladat 

Erőspuszta bejárati útnál az autóbusz megállópárnál 
kijelölt gyalogos átkelőhely hiánya10 

Gyalogátkelőhely létesítése megoldható 

Völgy utca Duna-parti lehajtás veszélyes11 Balra kanyarodó sáv létesítése 

Naprózsa lakópark kanyarodás veszélyes Forgalmi tükrök kihelyezése 
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 Forgalomszámlálás 

A város közlekedés koncepciójának keretén belül 27 közúti csomópont került megvizsgálásra. 

A csomópontokban forgalmi számlálást végeztünk különböző napszakokban kézi számlálással, 

a csúcsidőszakokra fókuszálva. A mért eredményekből terhelési ábrákat kellett készíteni, 

melyekből kitűnnek a fő útvonalak, mint az 51-es út erős forgalma, illetve a helyi szintű főutak 

terhelései is. 

A fejezet célja a Megrendelő által javasolt és az általunk vizsgálandónak tartott csomópontok 

forgalmi vizsgálata volt. 

A méréseket a szakmai protokoll szerint hétköznap, tanítási időben reggel és délután 

végeztük. 

Az adatfelvételekre kijelölt napok az alábbiak voltak: 

 2016.május 26. (csütörtök) 

 2016.május 31. (kedd) 

A Fejlesztési Bizottság elnökének külön kérésére vizsgálatra kerül egy szombati napon 

(2016.május 28.) a CSP 16-os csomópont (Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor 

kereszteződése), mivel elmondása szerint jelentős járműforgalom mutatkozik az említett 

helyen a bevásárlók miatt. Ez a terület klasszikusan település központi funkciót tölt be, több 

kereskedelmi létesítménnyel. 

Az adatfelvételeket követően részletes vizsgálatot végeztünk, melynek eredményét a 

következőkben olvashatják. 
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3.2.1 Csomóponti forgalomszámlálás 

Az alábbi forgalmi csomópontokban végeztünk forgalomszámlálást: 

 
29. ábra Forgalomszámlálás helyszínei 

(Szerkesztett Google térképforrás: www.maps.google.com) 
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Helyszín jelölése Csomópont meghatározása Mérési idő 

CSP1 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút  - Béke utca  06:00-10:00 

CSP2 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút -Völgy utca 06:00-10:00 

CSP3 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút -Sport utca 06:00-10:00 

CSP4 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút -Nyárfás sor 06:00-10:00 

CSP5 
51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút-Neumann János 
utca (IBIDEN )  

06:00-10:00 

CSP6 510. számú Budapest-Taksony másodrendű főút (továbbiakban 510. sz. főút) 06:00-10:00 

CSP7 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút -Forrás lakópark 06:00-10:00 

CSP8 Nyár-Béke-Bartók Béla utca „Z” alakú kereszteződés 06:00-10:00 

CSP9 Búza utca-Határ utca-Habitat utca 06:00-10:00 

CSP10 Bajcsy-Zsilinszky utca Habitat utca 06:00-18:00 

CSP11 Görgey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca 10:00-18:00 

CSP12 Vasúti átjáró (kicsi) 06:00-18:00 

CSP13 Kossuth utca – Iskola utca 06:00-18:00 

CSP14 Halász Lajosné utca vége 06:00-08:00 

CSP15 Vörösmarty utca – Vasút sor 06:00-10:00 

CSP16 Halász Lajosné utca – Kossuth utca 06:00-18:00 

CSP17 Gyóni Géza utca – Halász Lajosné utca 06:00-10:00 

CSP18 Kossuth utca – Árpád utca 06:00-10:00 

CSP19 Erőspusztai bejáró 06:00-10:00 

CSP20 Nagyvarsányi utca-Vörösmarty utca 06:00-10:00 

CSP21 52101. jelű Dunavarsány bekötőút (továbbiakban 52101. j. bekötőút) - 

Taksonyi út  
06:00-10:00 

CSP22 Szabadkai utca – Iskola utca csomópont 06:00-10:00 

CSP23 Vasút sor – Kolozsvári utca csomópont (beszűkülő utcarész) 06:00-10:00 

CSP24 Kolozsvári utca-Kossuth utca 06:00-10:00 

CSP25 Akácfa utca – Vasút utca 06:00-10:00 

CSP26 Arany János utca-Vasút sor 06:00-18:00 

CSP27 Arany János utca-Kossuth Lajos utca 06:00-10:00 
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A számlálást a fentiekben részletezett helyszíneken, 27 csomópontban végeztük, kézi erővel. 

Csomóponti számlálás: 

Ez esetben a megjelölt csomópontban minden irányú mozgást számlálni kell (3 irány esetén IRÁNY 1 

felől IRÁNY 2 felé; IRÁNY 1 felől IRÁNY 3 felé; IRÁNY 3 felől IRÁNY 1 felé stb.). Feladat az adott 

csomópontban minden irányban elhaladó járművek (kerékpárosok is) rögzítése a számlálólapon 

szereplő járműkategóriák szerint, órás bontásban. 

 

A kézi számlálásoknál alkalmazott járműosztályozás a következő: 

1. Személygépkocsi: Személygépkocsi vontatmánnyal vagy anélkül, kisautóbusz 9 férőhely 

alatt. 

2. Kis tehergépkocsi: Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 

kisebb 3,5 tonnánál. 

3. Egyes autóbusz: KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 9 férőhely alattiakat) 

4. Csuklós autóbusz: a KRESZ szerint meghatározott több tagú autóbusz). 

5. Közepesen nehéz tehergépkocsi: 3,5-7,5 tonna közötti össztömegű kéttengelyes 

tehergépkocsi. 

6. Nehéz tehergépkocsi: 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű két- vagy több tengelyes 

tehergépkocsi pótkocsi vagy vontatmány nélkül 

7. Pótkocsis tehergépkocsi: Két- vagy három tengelyes tehergépkocsi pótkocsival 

(a KRESZ szerint meghatározva). 

8. Nyerges szerelvény: Nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény  

(a KRESZ szerint meghatározva). 

9. Speciális nehéz jármű: Hat- vagy ennél több tengelyes speciális nehéz járművek. 

10. Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár: A KRESZ szerint meghatározva. 

11. Kerékpár: A KRESZ szerint meghatározva. 

12. Lassú jármű (fogat, traktor): Lassú jármű és mezőgazdasági vontató  

(a KRESZ szerint meghatározva). 
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30. ábra Járművek osztályozása (forrás: HRS-TRAFFIC KFT.) 
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Egységjármű fogalma:  

Közúti forgalomnagyság mérőszáma. A járműkategóriákban számolt jármű darabszámok és 

az egységjármű szorzóval felszorzott értékének összege (Jele:E) A forgalomsűrűség az 1 óra 

alatt vizsgált keresztmetszeten áthaladt egységjármű szám jellemzi. (Jele E/h) 

Egységjármú/óra [E/hó] meghatározása: 

sz. járműtípus külterület lakott terület 

1. személygépkocsi 1 1 

2. kistehergépkocsi 1 1 

3. egyes (szóló) autóbusz 2,5 1,8 

4. csuklós autóbusz 2,5 2,5 

5. közepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4 

6. nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8 

7. pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 

8. nyerges szerelvény 2,5 2,5 

9. speciális nehéz jármű 2,5 2,5 

10. motorkerékpár, segédmotoros kerékpár 0,8 0,7 

11. kerékpár 0,3 0,3 

12. lassú járművek 2,5 2,5 

 

A meghatározásnál a megállóhelyeken végzett folthatás vizsgálat szerint különböztettük meg 

az autóbuszokat (szóló vagy csuklós).  
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 Javasolt forgalomtechnikai beavatkozások 

3.3.1 Korlátozott sebességű városközponti övezet kialakítása 

Dunavarsány Város Önkormányzatának kiemelt célja a település forgalmasabb 

csomópontjainak közlekedésbiztonságának növelése, a frekventáltabb környéken 

forgalomcsillapítás alkalmazásával. A megvizsgált csomópontok (CSP13, CSP15, CSP16, CSP17, 

CSP18, CSP24, CSP26 és CSP27) alapján, költséghatékony beavatkozások mellett egy mérsékelt 

forgalmú, korlátozott sebességű övezet kialakítása javasolt. 

A vizsgált körzet az Iskola utca, Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Halász Lajosné utca, 

Vasút sor által határolt terület a belvárosi övezet (31. ábra Vizsgált övezet). A település e része, 

több forgalomvonzó területekre tagolódik. Ezért a forgalomcsillapítás célkitűzésekor, a 

forgalmi rend változás tervezésekor, olyan szempontokat kellett figyelembe venni, mely az 

átmenő forgalom közlekedését megnehezíti, ezáltal a terhelt útszakaszok forgalmát csökkenti. 

A belvárosi övezet, illetve közvetlen környezetében található, forgalomvonzó övezetek, mint 

pl.: vasútállomás, iskolák megközelítése kiemelt fontosságúak. Ezért tervezéskor figyelembe 

kellett venni, hogy ezen területek megközelítése egyszerű legyen. Amellett, hogy az átmenő 

forgalmat csökkenteni kell, a kiemelt fontosságú, forgalomvonzó övezeteket akár több 

irányból egyszerűen meg kell tudni közelíteni. 

 

31. ábra Vizsgált övezet és környezete 

Jelenlegi szabályozásában a Kossuth Lajos utcát átmenő forgalom is terheli. A vizsgált szakasz 

az Iskola utcától a Halász Lajosné utcáig terjed ez a belvárosi szakasz. A település szerkezetéből 

adódóan, a Kossuth Lajos utcát az Iskola utcánál lehet két szakaszra bontani. Az Iskola utcától 
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Homok utcáig terjedő szakasz nem érinti a belvárosi részt. Forgalomnagysága illetve 

párhuzamos, alternatív útirányok hiányában ez a szakasz beavatkozást jelenleg nem igényel. 

  

Korlátozott sebességű övezet kijelölése 

A korlátozott sebességű övezet létesítésének célja: 

- a közúti forgalom biztonságának növelése, 

- a gépjárműforgalom okozta környezeti károk csökkentése, 

- a rendezett városépítési fejlődés biztosítása, 

- klasszikus városközponti funkció megteremtése vegyes forgalmú utcával, ahol 

kereskedelmi létesítmények és hivatali épületek komplex szolgáltatási megtalálhatóak 

Az övezet kialakításának általános céljai mellett: 

- a területen belüli maximális megengedett sebesség 30 km/h lehet, 

- az itt levő keskeny utakon a közlekedés is biztonságosabbá válik, 

- jelenleg kint levő közlekedési táblák száma csökkenthető, ezért a táblák fenntartási 

költsége is – pótlások, cserék – nagymértékben csökken. 

Az övezet felismerhetőségének növelésére a legegyszerűbb, a legkisebb ráfordítást igénylő 

esetben (a mindenkori kötelező, a korlátozott sebességű övezetek kijelölő jelzőtáblák 

felállítása mellett) csak a felismerhetőséget elősegítő útburkolati jelek alkalmazására kerül 

sor. Ilyen útburkolati jel például a sebességkorlátozást jelző tábla felfestése nagyítva az 

útburkolaton. 

Korlátozott sebességű övezetben lehetőség van sebességcsökkentő kapcsolt beavatkozások 

(építési elemek) alkalmazására. Az építési elemek alkalmazása takarékos, kismértékű lehet. 

ezeket két csoportra soroljuk: 

- Egyszerű, olcsó elem például az út felületének ideiglenes szűkítése (kertészeti edények 

alkalmazásával, váltakozó parkolási kijelölésével egymásután az út két oldalán, ezzel 

szűkítve az útpályát), a burkolat részbeni felemelése. 

- Nagyobb ráfordítást igénylő építési elemek például: az utca vonalvezetések 

módosítása, a csomópontok geometriájának változtatása, a burkolat szintjének 

emelése, útpályaszűkítés, virágágyás, középszigetek, küszöbök építése. 

Megszüntetendők, illetve az alábbi elemek alkalmazását kerülni kell: 

- Övezetben forgalmi út kialakítása 

- Elsőbbségadással összefüggő jelzések 

- Veszélyt jelző jelzések 

- Forgalmi sávok kijelölése útburkolati jellel 
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- Kijelölt gyalogátkelőhely gyalogos átkeléseknél (adott esetben a keresztezést 

megkönnyítő elemek – például pályaszűkítés, középsziget – létesíthető helyette). 

A megközelítést minden esetben biztosítani kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi kommunális 

szolgáltató, műszaki hibaelhárító járművek számára. Parkolás az útpálya szélén, magán az 

útpályán történik. 

Első beavatkozási szint 

Arany János utca egyirányusításának folytatása Dózsa György utcáig. Árpád utca 

egyirányusítása Dózsa György utcától. Deák Ferenc utca egyirányusítása Kossuth Lajos utcától 

a Dózsa György utcáig. Kolozsvári utca egyirányusítása Dózsa György utcától a Vasút sorig. 

Vasút sor egyirányusítása a Kolozsvári utcától a Szabadkai utcáig (32. ábra Forgalmi rend 

kialakítása). Vasút sor az Arany János utcától a Kolozsvári utcáig kétirányú maradna, ahogy az 

Estike utca is, megkönnyítve a helyi lakók közlekedését. A belvárosi övezetben a 

szakaszonkénti sebesség korlátozások helyett, a teljes belvárosi övezetre korlátozott 

sebességű övezetet (30km/h) lehet kiterjeszteni. Be és kilépő csomópontokra 

sebességkorlátozott övezet kezdete és vége táblák kihelyezése. 

Vizsgálatok kimutatták, hogy csak a sebességkorlátozott övezet jelzőtáblák kihelyezése nem 

mindig elégséges ahhoz, hogy a gépjárművezetők vezetési szokásait megváltoztassák, és azok 

alacsony sebességgel haladjanak. Ha az övezet felismerhetősége az eredeti állapotban nem 

biztosított, akkor általában kapcsolt beavatkozások szükségese, burkolat szintjének emelése, 

útpályaszűkítés, alkalmazása szükséges. 

 

32. ábra Forgalmi rend kialakítása a vizsgált körzetben 
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meglévő szabályozás 

tervezett szabályozás 

A korlátozott sebességű övezetet minden oldalról forgalmi vagy gyűjtő út határolja. Ezeken az 

utakon a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra. A megfelelő határoló úthálózat a 

korlátozott sebességű övezetek létesítésének alapfeltétele. 

A korlátozott sebességű övezet úthálózatának három eleme különböztethető meg: 

- bejárati csomópontok az övezet határán, 

- csomópontok az övezeten belül, 

- megszakítás nélküli útszakaszok. 

Korlátozott sebességű övezet határoló utak: 

- Vasút sor 

- Szabadkai utca 

- Iskola utca 

- Dózsa György utca 

- Halász Lajosné utca 

 

A korlátozott sebességű övezet érintett útszakaszai: 

- Kossuth Lajos utca, Halász Lajosné utcától, iskola utcáig. 

- Deák Ferenc utca, Kossuth Lajos utcától Dózsa György utcáig. 

- Árpád utca, Vasút sortól Dózsa György utcáig. 

- Arany János utca, Vasút sortól Dózsa György utcáig. 

- Kolozsvári utca, Vasút sortól Dózsa György utcáig. 

- Vasút sor, Arany János utcától Kolozsvári utcáig. 

- Estika utca és Rákóczi utca 

Második beavatkozási szint  

A korlátozott sebességű övezetben lévő útkereszteződésekben a jobbról érkező járműveknek 

elsőbbséget kell biztosítani. Az érintett utcák, (Kossuth Lajos u., Deák Ferenc u., Árpád u., 

Arany János u., Vasút sor, Kolozsvári u., Estike u.) mindegyike egyenrangú utcák kijelölése, 

csomópontjaikban egyenrangú útkereszteződések kialakítása. 

Harmadik beavatkozási szint 

A Kossuth Lajos utca korlátozott sebességű övezeti szakaszában, a Kossuth Lajos utca 

csomópontjaiban a Kossuth Lajos utca tengelyében pályaelhúzásos forgalomcsillapítást lehet 

alkalmazni, parkolók kialakításával. A Közutak tervezése c. műszaki előírásban (ME-07-3713) 

szereplő elvi vázlatát a következő ábra mutatja be. 
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33. ábra A pályaelhúzások elvi vázlata 
Útügyi Műszaki Előírás 
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Az útpályaszűkítéssel egyben megvalósításra kerülő pályaelhúzásnál alkalmazandó 

paraméterek: 

 

34. ábra Forgalomlassító intézkedések (forrás: ÚME) 

A Kossuth Lajos utca sebesség korlátozott övezet szakaszában a gépjárműforgalom 

pályaszélességét a feltétlenül szükséges mértékre (min. 5,5 m) le kell csökkenteni, mintegy 50 

méterenként a pályaszélesség mértékével át kell helyezni. Az elhúzások folytán az út hosszabb 
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szakaszának áttekintése már nem lehetséges, ezáltal a sebesség csökkentése érthető el. 

Csomópontban az elhúzás irányát mindig a csomóponti ágban lehetséges haladási irányok 

kedvező látásfeltételeinek megfelelően kell megállapítani. A pályaelhúzás geometriáját a 

pályaszélesség függvényében annak mértéke és az elhúzás hossza jellemzi. A csomópontok 

között a pályaelhúzás átmeneti helyét a helyi adottságoknak megfelelően kell kiválasztani: 

- a nagy gyalogosforgalmú oldal (iskola, park bejárat) szemben kell elhelyezni a 

parkolósávot, 

- a gyalogos-átkelőhelyeken és az ingatlanbejáróknál, ahol a parkolósávot különben is 

meg kell szakítani. 

A korlátozott sebességű övezet létesítésének egyik előfeltétele a szakszerűen szervezett 

közösségi részvétel. A helyi lakosok és a gépjárművezetők megfelelő tájékoztatása, bevonásuk 

a tervezésbe, a megvalósulás után véleményük kikérése elengedhetetlen. 
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Közlekedési táblák áthelyezése vagy megszüntetése a korlátozott sebességű övezet bevezetése 

esetén 

Övezeten belül, összesen 29 db táblát érint a változás. 

Állj! Elsőbbségadás kötelező (STOP) 2 db 

Elsőbbségadás kötelező 14 db 

Gyalogosok 4 db 

Sebességkorlátozás 40 km/h 3 db 

Sebességkorlátozás 30 km/h 5 db 

Balra kanyarodni tilos 1 db 

Jobbra kanyarodni tilos 1 db 

 

Az azonosító számok szerinti táblákat lásd a forgalomtechnikai felülvizsgálati térképen (külön 

dokumentum). 

Azonosító Megnevezés Csoport Hely Javasolt beavatkozás 

213 

Állj! Elsőbbségadás 
kötelező (STOP) 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-
Iskola u. Áthelyezés 

Iskola u.-Kossuth 
Lajos u. 

216 

Állj! Elsőbbségadás 
kötelező (STOP) 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-
Iskola u. Áthelyezés 

Iskola u.-Kossuth 
Lajos u. 

271 

Elsőbbség a 
szebejövő 
forgalomnak 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák Vasút sor Megszüntetés - 

256 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Deák Ferenc u. Áthelyezés 

Deák Ferenc 
u.Dózsa György u. 

257 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Deák Ferenc u. Áthelyezés 

Deák Ferenc 
u.Dózsa György u. 

258 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Árpád u. Áthelyezés 

Árpád u.-Dózsa 
György u. 

259 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Árpád u. Áthelyezés 

Árpád u.-Dózsa 
György u. 

260 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Arany János u. Áthelyezés 

Arany János u.-
Dózsa György u. 

261 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Arany János u. Áthelyezés 

Arany János u.-
Dózsa György u. 

262 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-
Kolozsvári u. Áthelyezés 

Kolozsvári u.-
Dózsa György u. 

265 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Kolozsvári u.-
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 
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267 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Kolozsvári u.-
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

269 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Kolozsvári u.-Vasút 
sor Megszüntetés - 

278 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Estike u.-Arany 
János Megszüntetés - 

281 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Arany János u.-
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

284 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Arany János u.-
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

335 

Elsőbbségadás 
kötelező 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák 

Árpád u.-Kossuth 
Lajos u. Megszüntetés - 

270 
Szembejövő 
forgalom 

Elsőbbséget 
szabályozó 
jelzőtáblák Vasút sor Megszüntetés - 

283 
Balra kanyarodni 
tilos 

Tilalmi jelzőtáblák Kossuth Lajos u.-
Arany János u. 

Csere, kötelező haladási irány 
táblára 

286 
Jobbra kanyarodni 
tilos 

Tilalmi jelzőtáblák Kossuth Lajos u.-
Arany János u. 

Csere, kötelező haladási irány 
táblára 

288 
Sebességkorlátozás 
30 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

294 
Sebességkorlátozás 
30 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

295 
Sebességkorlátozás 
30 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

297 
Sebességkorlátozás 
30 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

330 
Sebességkorlátozás 
30 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

282 
Sebességkorlátozás 
40 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

285 
Sebességkorlátozás 
40 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

333 
Sebességkorlátozás 
40 km/h 

Tilalmi jelzőtáblák 
Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

268 Gyalogosok 
Veszélyt jelző 
táblák Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

293 Gyalogosok 
Veszélyt jelző 
táblák Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 

297 Gyalogosok 
Veszélyt jelző 
táblák Árpád u. Megszüntetés - 

334 Gyalogosok 
Veszélyt jelző 
táblák Kossuth Lajos u. Megszüntetés - 
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Új közlekedési táblák kihelyezése 

47 db új tábla kihelyezése szükséges, becsült költsége ~ bruttó 500.000 Ft 

Kötelező haladási irány (egyenesen és jobbra) 5 db 

Behajtani tilos 6 db 

Egyenrangú utak kereszteződése 11 db 

Egyirányú forgalmi út 6 db 

Korlátozott sebességű övezet kezdete (30 

km/h) 
4 db 

Korlátozott sebességű övezet vége (30 km/h) 5 db 

Kötelező haladási irány (balra) 1 db 

Kötelező haladási irány (egyenesen és balra) 5 db 

Kötelező haladási irány (egyenesen) 1 db 

Kötelező haladási irány (jobbra és balra) 2 db 

Kötelező haladási irány (jobbra) 1 db 

 

Megnevezés Csoport Hely 
Javasolt 

beavatkozás 
Egyirányú forgalmi út Különleges 

szabályokat jelző 
táblák 

Kolozsvári u.-Kossuth Lajos u. 
Vasút sor felé 

Kihelyezés 

Egyirányú forgalmi út Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Arany János u.-Kossuth Lajos u. 
Dózsa György u. felé 

Kihelyezés 

Egyirányú forgalmi út Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Deák Ferenc u.-Kossuth Lajos u. 
Dózsa György u. felé 

Kihelyezés 

Egyirányú forgalmi út Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Árpád u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Egyirányú forgalmi út Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Kolozsvári u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Egyirányú forgalmi út Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Vasút sor-Kolozsvári u. 
Szabadkai u. felé 

Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet kezdete (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Kossuth Lajos u.-Iskola u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet kezdete (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Dózsa György u.-Kolozsvári u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet kezdete (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Dózsa György u.-Árpád u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet kezdete (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Halász Lajosné u.-Kossuth Lajos 
u. 

Behajtástól 
függően 
kihelyezendő 
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Korlátozott sebességű 
övezet vége (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Vasút sor-Szabadkai u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet vége (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Kossuth Lajos u.-Iskola u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet vége (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Dózsa György u.-Arany János u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet vége (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Dózsa György u.-Deák Ferenc u. Kihelyezés 

Korlátozott sebességű 
övezet vége (30 km/h) 

Különleges 
szabályokat jelző 
táblák 

Halász Lajosné u.-Kossuth Lajos 
u. 

Behajtástól 
függően 
kihelyezendő 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Deák Ferenc u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Arany János u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Árpád u.-Kossuth Lajos u. Dózsa 
György u. felé 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Kolozsvári u.-Kossuth Lajos u. 
Dózsa György u. felé 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Kolozsvári u.-Vasút sor Kossuth 
Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Vasút sor-Szabadkai u. 
Kolozsvári u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Estike u.-Kolozsvári u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Arany János u. 
Halász Lajosné u. 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Deák Ferenc u. 
Halász Lajosné u. 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Árpád u. Iskola 
u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Kolozsvári u. 
Iskola u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Arany János u. 
Halász Jánosné u. 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Deák Ferenc u. 
Kolozsvári u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Arany János u. 
Kolozsvári u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Kolozsvári u. 
Halász Lajosné u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Árpád u. Halász 
Lajosné u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen és jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Arany János u. 
Iskola u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenesen) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Kolozsvári u. 
Szabadkai u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(jobbra és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Deák Ferenc u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(jobbra és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Arany János u.-Dózsa György u. 
Kossuth Lajos u. felé 

Kihelyezés 
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Kötelező haladási irány 
(jobbra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Szabadkai u.-Vasút sor Kihelyezés 

Egyenrangú utak 
kereszteződése 

Veszélyt jelző táblák Kossuth Lajos u.-Árpád u. 3 
irányba 

Kihelyezés 

Egyenrangú utak 
kereszteződése 

Veszélyt jelző táblák Kossuth Lajos u.-Arany János u. 
3 irányba 

Kihelyezés 

Egyenrangú utak 
kereszteződése 

Veszélyt jelző táblák Kossuth Lajos u.-Kolozsvári u. 3 
irányba 

Kihelyezés 

Egyenrangú utak 
kereszteződése 

Veszélyt jelző táblák Vasút sor-Kolozsvári u. 
Szabadkai u. felé 

Kihelyezés 

Egyenrangú utak 
kereszteződése 

Veszélyt jelző táblák Kolozsvári u.-Vasút sor Kihelyezés 

 

Egyirányú utcákban, a kerékpáros forgalmat ellenkező irányban is meg kell nyitni. Erre 

vonatkozóan a behajtani tilos táblákat kiegészítő táblákkal kell ellátni. Ellentétes irányban 

érkező kerékpárforgalomra utaló kiegészítő táblát kell felhelyezni az egyirányú forgalmi út 

táblák alá. 

Az útszűkület jelzőtábla alkalmazásával kapcsolatban a 20/1984. KM-rendelet az alábbiakat 

írja elő: 

1. Az útszűkület jelzőtábla (KRESZ 70.és 71. ábra) olyan helyek jelzésére kell elhelyezni, 

ahol 

- változatlan burkolatszélesség mellett a padkán a burkolatszéltől számított 50 

centiméteren belül akadály jelenik meg, illetve a padka megszűnik, 

- az út burkolatának szélessége forgalmi sávonként legalább 50-50 centimétert 

csökken, vagy az útburkolat teljes szélessége – útkereszteződésen kívül – 6 m 

alá csökken 

- a szembejövő forgalom elsőbbségét a KRESZ 13. és 14. ábra szerinti 

jelzőtáblákkal szabályozták. 

Az útszűkület jelzőtáblán az útszűkület tényleges alaprajzi vázlatát kell feltüntetni. 
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A kiegészítő táblák mellett, kerékpárosok részére vonatkozó kötelező haladási irány-táblák 

kihelyezése is indokolt, azon csomópontok előtt, ahol behajtási tiltás alól kerékpárral 

közlekedők mentesülnek. 

Kötelező haladási irány táblák kerékpárosok részére: 10 db, becsült költsége ~ bruttó 100.000 

Ft 

Megnevezés Csoport Hely Javasolt beavatkozás 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Árpád utca Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Arany János u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Kossuth Lajos u.-Arany János u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Szabadkai u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Arany János u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Arany János u. Kihelyezés 

Kötelező haladási irány kerékpárosoknak 
(jobbra, egyenesen és balra) 

Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Dózsa György u.-Deák Ferenc u. Kihelyezés 

 

Kossuth Lajos utcában (Halász Lajosné utca és _Iskola utca közti szakaszán), a 

csomópontokban duplán kell számolni a két irány miatt, mivel az érintett csomópontok 

mindegyikében lesz olyan csomóponti ág, ami a közúti csomópont felé egyirányú. 

Egyirányú utcákban a kerékpárforgalom előtt megnyitott ellenkező irányban kerékpáros 

nyomok felfestése indokolt lehet. 
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3.3.2 Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés forgalmi 

rendjének javasolt módosítása  

Kossuth Lajos utca, Halász Lajosné utca lezárása. Behajtani tilos tábla kihelyezése (kivéve 

engedéllyel, kiegészítő táblával). A beavatkozás lehetővé teszi a belvárosias környezet 

kialakítását. A forgalomcsillapítás ezen megoldása a Vasút sor-Halász Lajosné-Kossuth Lajos 

utca csomópontjának biztonságát is növeli. Az eltolt négyágú csomópont Kossuth Lajos utcai 

ágának lezárásával, az irányok csökkentése miatt a konfliktus pontok is csökkenek a közúti 

csomópontban. A lezárás eredményeként a Deák Ferenc utca Dózsa György utca forgalma 

növekedhet meg, kisebb mértékben. A szabadkai utcai vasúti átjáró forgalma pedig 

közvetetten növekedhet. A csomópont forgalmi elemzésben látható, hogy csúcsidőszakban a 

Kossuth Lajos utcai ág kevésbé volt domináns. A forgalmat az egyirányusított, Kossuth Lajos 

utcát keresztező utcák vezethetik el a Kossuth Lajos utca-Halász Lajosné utca csomóponttól. 

Kossuth Lajos utca, Halász Lajosné utca és Deák Ferenc utca közti szakaszának 

forgalomcsillapítási mértéke több típusú lehet. De alapvetően két féle változat javasolt: 

1. Kossuth Lajos utca fizikai elválasztása Halász Lajosné utcától. Halász Lajosné utca-

Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés, Kossuth Lajos utca leválasztása. Az eltolt 

négy ágú csomópontból három ágú csomópont keletkezne. A lezárást a közúti 

jelzőtáblák cseréjén kívül, fizikai elemek kihelyezése is javasolt. Költséghatékony 

megoldásként ezek lehetnek, oszlopok, kerítések, korlátok, utcabútorok (virágládák) 

vagy emelt szegéllyel határolt parkoló. 

Előnyök: 

a. Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés 

közlekedésbiztonságának növelése. Forgalmi irányok, konfliktus pontok 

csökkenek. 

b. Kossuth Lajos utca Halász Lajosné utca vége belvárosias környezetének 

kialakítása kedvezőbb feltételeket biztosít jelenlegi kialakításhoz képest. 

c. A Kossuth Lajos utca kialakított zsákutca szakaszában az átmenő forgalom teljes 

mértékben kiszorításra kerül. Az utca kizárólag célforgalom előtt lehet nyitott. 

Hátrányok: 

a. A Kossuth Lajos utca átmenő forgalma átterhelődik a szomszédos utcákat, 

vasúti átjárókat. A környező csomópontok irányonkénti terhelése 

megnövekedhet. 

A csúcsidőszakban végzett forgalomszámlálási eredmények, a Kossuth Lajos utca 

lezárását követően drasztikus forgalomnövekedést nem mutat előre. A Szabadkai utca-
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Vasút sor vasúti átjárónál növekedhet a forgalom. Ez azonban a Szabadkai utca-Vasút 

sor Vasút sor egyirányúsításával szabályozható. 

2. Kossuth Lajos utca fizikailag nem kerül leválasztásra a Halász Lajosné utcától. Az eltolt 

négy ágú Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés továbbra is 

négy ágú csomópont maradna, csupán a Kossuth Lajos utcai ága felé behajtás 

korlátozott lenne. 

Előnyök: 

a. Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés 

közlekedésbiztonságának kisebb mértékben való növelése. 

b. Kossuth Lajos utca Halász Lajosné utca vége belvárosias környezetének 

kialakítása kedvezőbb feltételeket biztosít a jelenlegi kialakításhoz képest. 

Hátrányok: 

a. Halász Lajosné utca-Kossuth Lajos utca-Vasút sor kereszteződés forgalmi rendje 

változatlan marad. 

b. A célforgalom mellett még az átmenő forgalom terhelése is megmarad. 

Mind két esetben a Halász Jánosné utca és Kossuth Lajos utca között engedélyezhető a 

kerékpárforgalom. A két javasolt változattól a korlátozott sebességű övezet mellet lehet 

kiegészítő forgalomcsillapító megoldás. A szintbeli felületek kialakítása vonzóbbá teszi a teret 

a gyalogosok számára. A behajtást fizikailag is korlátozható, forgalomtechnikai elemekkel vagy 

utcabútorokkal lehet megoldani. 

A Kossuth Lajos utca, Halász Lajosné utca és Iskola utca közti szakaszára javasolt, 

sebességkorlátozott övezet bevezetése részeként, az egyenrangú kereszteződések kialakítása 

mellett a Kossuth Lajos utca belvárosias környezetének kialakításához további megoldások 

bevezetésére van mód. A gyalogosközpontú környezet prioritását hangsúlyozó Kossuth Lajos 

utca, Halász Lajosné utca és Iskola utca közti szakaszán belül, a Halász Lajosné és Deák Ferenc 

utca közti szakasz vizsgálására került sor. A vizsgált szakasz lehet a sebességkorlátozott 

övezeten belül a tényleges belváros, sétálóutca kialakításának helyszíne. 
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A jelenlegi Kossuth Lajos utca Halász Lajosné és Deák Ferenc utca közti szakasza 

Fotó: HRS-Traffic Kft. 

A sétáló utca kialakításának egyik alapfeltétele, a forgalomcsillapított utca kialakítása. A 

sebességkorlátozott övezet bevezetésével már csak a környezet kialakítását kell úgy 

átformálni, hogy a városlakók a biztonságos közlekedés mellett kellemes környezetben 

tölthessék meg élettel Dunavarsány központját. 

Járda és úttest közös szintre hozása. Közös felületek használatával. Enyhébb megoldás az 

úttest részleges szintemelése, a teljes szintemelést csak a gyalogátkelőhelyeken kell még 

jobban érvényesíteni. Az alábbi példa ezt prezentálja. 

  

Balassagyarmat felújított belvárosa, forgalomcsillapított sétáló utca kialakításában 
Fotó: HRS-Traffic Kft. 

A Dunavarsány városházánál alkalmazott szintemeléses forgalomcsillapítás Kossuth Lajos utca 

Iskola utca csomópontja előtt is alkalmazható. 
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Forgalomcsillapítás a Kossuth utcában 

Fotó: HRS-Traffic Kft. 

A Kossuth Lajos utca Halász Lajosné és Deák Ferenc utca közti szakaszánál jelentősebb számú 

parkolók létesítése történt, melyet nem csak az ott lakók járművei vehetnek igénybe. Mivel az 

érintett utcában több üzlet és vendéglátóhely is elérhető, melyeknek megközelítése 

személygépkocsival sincs tiltva, a parkolási rend fenntartása mellet, Gyalogos- vagy Gyalogos 

és kerékpáros övezet kialakítása jelen esetben nem megoldható. A Gyalogos- vagy Gyalogos 

és kerékpáros övezet útjai a gyalogosok vagy gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére 

szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő 

kiegészítő tábla van - a jelzett időszakon kívül - az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője 

által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok. A kiegészítő táblán 

jelzett időszakban, az övezetben a várakozás tilos.  
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3.3.3 Iskola utca-Kossuth Lajos utca csomópont 

A vizsgált csomópont (CSP13) forgalmi ábráján látható, hogy minden irányból jelentős számú 

gépjármű halad át. Jellemző útirány sem határozható meg. Mind a négy irányból és irányba 

közel azonos forgalomnagyságot állapíthatunk meg. Ez nem csak a csomópont kiemelt 

szerepét tükrözi a hálózatban, de balesetveszélyességét is előre vetíti. A forgalmi irányok, a 

konfliktus pontok magas száma miatt és frekventált környezete miatt a közlekedésbiztonság 

javítása érdekében forgalomcsillapítás javasolt. 

Lehetséges beavatkozások a Kossuth Lajos utca és Iskola utca csomópontban: 

1. Gyalogátkelőhelyek szintjének megemelése 

2. Gyalogátkelőhelyekénél középsziget létesítése 

3. Csomópont közepének szintbeli megemelése vagy részleges megemelése (lsd. 84-85. 

oldal) 

Az Iskola utca-Kossuth Lajos utca csomópont felületének szintemelését, részleges 

szintemelést javasoljuk. A pálya szintemelés szintén csillapítja a járművek sebességét, elősegíti 

a szabályos sebességmegválasztást illetve elősegíti az elsőbbségi szabályok alkalmazását. A 

korlátozott sebességű övezet kezdeténél ezen megoldások magas hatékonyságot 

eredményeznek. Íves keresztmetszetű és trapéz keresztmetszetű menetdinamikai küszöbök is 

kialakíthatóak. A szintemelést táblával és a szintemelés azonos színű útburkolata esetén, a 

küszöb részén útburkolati jel felfestése szükséges. 

Javasoljuk a csomópontban kijelölt gyalogosátkelőhelyét jelző táblák cseréjét, az észlelést 

elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga hátterű kijelölt gyalogosátkelőhely táblákra cserélni. 

Kihelyezésükkel a tesztidőszakot az idei évben javasoljuk megkezdeni. 
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3.3.4 Habitat utca, Habitat köz és Határ utca forgalmi rendjének javasolt módosítása 

A vasút sor, Határ út és Habitat köz, közti szakasza a nehezen beláthatóság miatt, a 

szomszédos csomópontokon forgalomkorlátozást javasolt bevezetni. Határ út és Vasút sor 

csomópont megszüntetése a Határ út csatlakozásának lezárásával, zsákutca létrehozásával. 

Határ út ezen vége, csak a Tompa utca felöl lenne megközelíthető. A Habitat közből balra 

kanyarodás megszűntetése Taksonyi út felé kevésbé alkalmazható megoldás, mint a zsákutca 

kialakítása. A fizikai korlátozással az új szabályozás biztosan betartható. Taksonyi útra való 

kanyarodás a Habitat utca felől (CSP9) lehetne engedélyezni, a veszélyes útkanyarulattól 

biztonságosabb távolságra. 

 

35. ábra Habitat utca, Habitat köz és Határ utca forgalmi rendjének javasolt módosítása 
(forrás: Google térkép) 

 
Jelmagyarázat:   Lezárás 

Habitat utca, Habitat köz és Határ utca közlekedési tábla változtatások 

Határ utca lezárása a Vasút sor kereszteződés előtt. Határ utca Tompa utcától zsákutca 

kijelölése. Be- és kihajtás csak Tompa utca felől. Vasút sorra illetve onnan behajtani nem lenne 

engedélyezett. A Vasút sorról a Habitat közbe hajtani tilos lenne. Habitat köz csak a Habitat 

utcából lenne megközelíthető. Mind két esetben fizikai akadályokkal lehet nyomatékosítani az 

utca megközelítésének korlátozását. Beton elemek, oszlopok, utcabútorokkal, kertészeti 

ládákkal. 
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Szükséges beavatkozások becsült költsége ~bruttó 70.000 Ft 

Megnevezés Csoport Hely Javasolt beavatkozás 

Kötelező haladási irány (egyenes Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Habitat köz  
csomópont Taksony felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány (egyenes) Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Habitatköz csomópont 
városközpont felé 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány (egyenes) Utasítást adó 
jelzőtáblák 

Vasút sor-Határ út csomópont 
városközpont felé 

Kihelyezés 

Zsákutca Egyes útbaigazító és 
utaló jelzőtáblák 

Habitat u-Habitat köz elágazás Kihelyezés 

Zsákutca Egyes útbaigazító és 
utaló jelzőtáblák 

Határ út-Tompa u. elágazás Kihelyezés 

Elsőbbségadás kötelező Elsőbbséget 
szabályozó jelzőtáblák 

Határ utca-Vasút sor csomópont Megszűntetés 

7,5 tonna össztömeg 
súlykorlátozó 

Tilalmi jelzőtáblák Határ utca-Vasút sor csomópont Megszűntetés 

 

Kötelező haladási irány tábla (egyenes)  3 db, Vasút soron, Habitat köz csomópont előtt mind 

két irányból és a Határ út csomópont előtt mind két irányban. 2 db zsákutca tábla kihelyezése 

Habitat utca Tompa utca kereszteződés után. És a Habitat köz-Habitat utca kereszteződés 

után. 

Határ utca-Vasút sor csomópont előtt, 2 db tábla megszüntetése: elsőbbségadás kötelező (150 

sz. tábla) és a 7,5 tonna össztömeg súlykorlátozó tábla. 
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3.3.5 Gyóni Géza utca forgalmi rendjének javasolt módosítása 

A csomópontot érintő, szomszédos Gyóni Géza utca egyirányúsításának bevezetése a Vasút 

sor felé, szintén csökkenti a Halász Lajosnéi-Vasút sor csomópont forgalmi terhelését és 

lehetőséget biztosít a vasútállomás több irányú biztonságos megközelítésére is. 

 

36. ábra Gyóni Géza utca forgalmi rendjének javasolt módosítása 

Gyóni Géza utca közlekedési tábla változtatások 

Egy elsőbbségadási tábla megszüntetése (322 sz. tábla) Gyóni Géza utca-Halász Lajosné utca 

kereszteződés előtt. Ellenkező irányban egyirányú forgalmi út tábla kihelyezése. Gyóni Géza 

utca-Vasút sor kereszteződés előtt, Gyóni Géza utca felé Behajtani tilos tábla kihelyezése. 

Vasút soron a Gyóni Géza utca kereszteződés előtt mind két irányban kötelező haladási irány 

táblák (egyenesen) kihelyezése. 4 db új tábla kihelyezése. Becsült költsége ~bruttó 50.000 Ft. 

Megnevezés Csoport Hely Javasolt beavatkozás 

Elsőbbségadás kötelező Elsőbbséget szabályozó 
jelzőtáblák 

Gyóni Géza utca-Halász Lajosné 
utca kereszteződés 

Megszűntetés 

Egyirányú forgalmi út Különleges szabályokat jelző 
táblák 

Gyóni Géza utca-Vasút sor 
kereszteződés 

Kihelyezés 

Behajtani tilos Tilalmi jelzőtáblák Vasút sor-Gyóni Géza utca felé Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenes) 

Utasítást adó jelzőtáblák Vasút sor-Gyóni Géza u. 
csomópont előtt 

Kihelyezés 

Kötelező haladási irány 
(egyenes) 

Utasítást adó jelzőtáblák Vasút sor-Gyóni Géza u. 
csomópont előtt 

Kihelyezés 
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Az egyirányusítandó Gyóni Géza utca kerékpárforgalom előtti megnyitása esetén az egyirányú 

forgalmi út és a behajtani tilos táblák alá kiegészítő tábla kihelyezése szükséges (kivéve 

kerékpárral, piktogrammal ellátva) A vasút soron a Gyóni Géza kereszteződés előtt mind két 

irányban kerékpárosok részére kötelező haladási irány tábla kihelyezése szükséges. Halász 

Lajosné utca felől kötelező haladási irány kerékpárral egyenesen és balra, Vasút sor felöl 

egyenesen és jobbra. További 4 db tábla kihelyezése. 

 

3.3.6 Nyárfás sor forgalmi rendjének javasolt módosítása 

A Nyárfás sor Árnyas csomópontjától a Strand u. – Duna sor  csomópontig terjedő szakaszán 

lakó- pihenő övezet került kijelölésre. A kijelölés célszerű feltétele a sebességcsökkentő építési 

kialakítások léte. A csak táblákkal történő kijelölés, nem eredményes. 

A Nyárfás sor jellemzően vegyes használatú út, nincs külön-külön felület a gyalogosok és a 

gépjárműforgalom részére. A határoló utaknál történő csatlakozásnál küszöb (részleges 

szintemelés vagy fekvőrendőr) kiépítését javasoljuk. A várakozóhelyeket, jelzőtáblával és 

útburkolati jellel, egyértelmű kiépítéssel javasoljuk kijelölni.  

Lakhatást és pihenési célokat szolgálva további kapcsolt beavatkozást, több ponton 

alkalmazandó útpálya szűkítésével együtt végrehajtott pályaeltolást javasoljuk a jelenleg 

kialakított lakó-pihenő övezet, táblás szabályozása mellett. A szűkítés eszköze lehet például 

kiemelt szegéllyel védett növénytelepítés. Az útpályaszűkítéssel együtt végrehajtott 

pályaeltolás méreteinek tervezését, műszaki előírások szabályozzák. Útszűkület- és 

szembejövő forgalom tábla kihelyezése kiépített pontokon szükséges. 

Sajátos útburkolatok, utcabútorok, parkolóhelyek kijelölések, útpályaelhúzások, 

növénytartók, növénytelepítés, útvilágítás jellegzetes megjelenítési formát alakíthatnak ki. 

Útburkolati jelek alkalmazhatóak az útpályatengely-eltolásnál és alkalmazni kell az 

útpályaszűkítésnél, kiugró szegélyek festésénél is. Az építési elemek téli útüzemeltetést 

nehezítő hatásával számolni kell. 
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37. ábra Pályaelhúzásos forgalomcsillapítás egy lehetséges módja Budapest XXI. kerületben (fotó: 

Google) 
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 Útburkolati jelek láthatóságának problémája 

Az útburkolati jelek éjjeli láthatóságának fokozása lehetséges fényvisszavető anyagok 

felhordásával vagy fényvisszavető útburkolati jelzőtestek alkalmazásával. A nem 

fényvisszavető festékek, felhordott vagy útburkoló anyagok felhasználásával készült jelek 

kiegészíthetők a fényvisszavető útburkolati jelzőtestek alkalmazásával. 

A burkolatjelfestő anyagok osztályozása többféle szempont szerint történhet: 

1. Burkolatjelfestékek: 

 magas oldószertartalmú, 

 csekély oldószertartalmú, 

 vízzel hígítható. 

2. Burkolatjelfestő plasztikanyagok: 

 melegplasztik burkolatjelfestő anyagok 

 hidegplasztik burkolatjelfestő. 

3. Komponensek száma szerint: egy-, két- vagy többkomponensű anyagok. Az egyes 

komponenseket – burkolatjelfestő anyag típusától függően – összekeverve hordható 

fel az anyag a burkolatra. 

4. Bedolgozás módja szerint: 

 szóró eljárással, hidegen vagy melegen felhordható anyagok, 

 terítéssel felhordott anyagok, 

 kiöntéssel készített jelek. 

Az útburkolati jeleknek a geometriai vonalvezetési, láthatósági, rétegvastagsági és tartóssági 

követelményeknek kell megfelelnie. 

Településen jellemzően hamar lekopnak az útburkolati jelek. A vizes bázisú festékek, vagy 

spray-plasztik technológiák helyet javasoljuk a meleg- vagy hideg plasztik festékek 

alkalmazását a hosszú élettartam megőrzése miatt. A javasolt technológia alkalmazása 

magasabb költségvonzattal jár. 
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 Forgalomcsillapító eszközök alkalmazása a Településen 

Az általános cél valamely településen belül, vagy településen belüli kisebb területegységben a 

helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében: a motorizált forgalom nagyságának 

csökkentése, a motorizált forgalom sebességének csökkentése, a közúti közlekedés 

biztonságának növelése, a közúti forgalom okozta káros környezeti hatások mérséklése. 

A forgalomcsillapítás az úton haladó járművek sebességének és behajtási szándékának 

(átmenő forgalmának) csökkentése: 

- lassításra késztető optikai, akusztikai hatásokat keltő, vagy 

- az előírtnál nagyobb sebességű haladás esetén kellemetlen lengéseket okozó 

eszközök, 

- az út és közvetlen térségének optikai szűkítése, 

- az út tengelyének irányváltoztatása és 

- a gyalogosközpontú környezet prioritását hangsúlyozó tervezési elvek és elemek 

alkalmazása. 

A megengedett forgalom nagyságára vonatkozó hazai előírásokat a Közutak tervezése (KTSZ) 

c. útügyi műszaki előírása tartalmazza (ÚT 2-1.207:2008). Ez kétféle megengedett 

forgalomnagyságot különböztet meg: 

- a megfelelő szolgáltatási színvonalhoz tartozó megengedett forgalomnagyságot és 

- az eltűrhető szolgáltatási színvonalhoz tartozó megengedett forgalomnagyságot. 

A kisebb forgalom és az alacsonyabb sebesség (a forgalomcsillapítás) együttes előnyei: a 

közlekedés környezet-terhelő hatásának csökkenése, a forgalombiztonsági helyzet javulása 

elsősorban a kisebb sebesség és a keresztirányú mozgások megkönnyítése következtében a 

közterületi körülmények, úgymint az utcakép, a közterületi esztétika, a mikroklíma látványos 

javulása. A forgalomcsillapítás a közterület újra-felosztását is jelenti: a járművek 

rendelkezésére álló felület csökken, a gyalogosoké, a kerékpárosoké és a növényeké pedig (a 

zöld-terület) növekszik. 

Két hátránnyal is kell számolni – ezek szoktak az ellenérvek lenni – vagyis valamennyivel több 

lesz az autó fogyasztása és meg fog hosszabbodni az eljutási idő. 

Több különféle cél határozható meg: 

- a szabályos közlekedés kikényszerítése a forgalombiztonság javításáért, 

- a közúton haladók figyelmének felhívása a körültekintő, óvatos járművezetésre, 

- a közúti forgalom lassítása, 

- a kerékpáros forgalom előnyben részesítése, az útszakasz forgalomnagyságának 

csökkentése, átirányítása más útvonalra. 
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3.3.1 A forgalomcsillapítás eszköztára 

Térbeli 

 vízszintes: kissugarú ívek, vízszintes sávelhúzás, sávszűkítés, középsziget, 

körforgalom, szigetnyúlvány, zsákutca kialakítása, negatív buszöböl 

 függőleges: keresztborda, küszöb, pályaszintemelés 

 Hálózati: behajtási tilalmak, útzárás 

 Vizuális: eltérő kialakítás, optikai szűkítés, kapuhatás 

 

Időbeli 

 jelzőlámpás: szabályozás: idősziget, alacsony sebességű összehangolás, 

gyorshajtóknak tilos jelzés 

 időkorlát: behajtási idő korlátozása, benntartózkodási idő korlátozása 

 

Pénzügyi 

 útdíj: távolsággal arányos, idővel arányos 

 behajtási díj 

 parkolási díj 

 

Jogi 

 övezeti szabályok: lakó-pihenő övezet, korlátozott sebességű övezet 

 korlátozások: behajtási korlátozás, parkolási korlátozás 
 

A korlátozott sebességű övezetben a 30 km/órás sebesség betartására az övezet jelző 

táblákon túlmenően 

- a sebességcsökkenést előidéző, kapcsolt beavatkozásokat kell tenni, 

- rendszeresen kell sebességmérést végezni, és enne alapján büntetést kell kiszabni. 

 

Kapcsolt beavatkozások javaslatok: 

- a hosszú egyenes vonalú utcáknál, 

- nagy gyalogosforgalmat vonzó létesítmények környezetében 

- azokon a helyeken, ahol a baleseti károk nagyok voltak 

 

A kapcsolt beavatkozások három típusa különböztethető meg: 

- a sebességet pontszerűen csökkentő elemek alkalmazása 

- az utcaképbe beavatkozást előidéző elemek (nem közvetlenül sebességcsökkentő 

hatásúak, de emlékeztetik a gépjárművezetőt arra, hogy korlátozott sebességű 

övezetben tartózkodik és ezzel hatnak a sebességre), 
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- az úthálózat megváltoztatása. 

A kapcsolt beavatkozásoknak az utcaképet nem szabad rontania. Kivételesen alkalmazható 

építési elemek a külföldi gyakorlatnak megfelelően az alábbiakban foglalhatók össze: 

A csomópontoknál: 

- gyalogjárda kiszélesítése, 

- az egymással szembeni csomóponti ágak eltolása, 

- a jobbkéz szabálynak megfelelő láthatóság biztosítása, 

- szintemelés, 

- a burkolat felületének megváltoztatása, 

- útburkolati jelek alkalmazása, 

- a csomópont típusának megváltoztatása (mini körforgalom alkalmazása) 

 

A megszakítások nélküli útszakaszoknál: 

- szintemelés, 

- burkolati küszöb, 

- keresztmetszet-szűkítés, 

- sáveltolás, 

- a burkolat felületének megváltoztatása. 

Az övezeti bejáratok elsősorban szóba jöhető elemei: 

- szintemelés 

- keresztmetszeti-szűkítés 

- a burkolat felületének megváltoztatása.  
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ÚT 2-1.207 - Közúti forgalom csillapítása 

 
38. ábra Keresztezés esetén alkalmazható sebességcsökkentő elemek 

(ÚT 2-1.207:2008 – A közúti forgalom csillapítás) 
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ÚT 2-1.207 - Közúti forgalom csillapítása 

 

39. ábra Becsatlakozás esetén alkalmazható sebességcsökkentő elemek 
(ÚT 2-1.207:2008 – A közúti forgalom csillapítás) 
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4 FORGALOMSZÁMLÁLÁSI LAPOK ÉS FORGALMI MODELLEK 

A forgalmi modell a közlekedési hálózat egyszerűsített, kicsinyített ábrázolása, amely 

segítségével a komplex folyamatok gazdaságosan reprodukálhatóak. A forgalmi modellek célja 

a jelenlegi hálózat vizsgálata, a tervezett intézkedések várható hatásainak (forgalmi, 

gazdasági, környezeti, társadalmi) kimutatása, mutatószámok képzése, értékelése. Tehát 

alapvetően közlekedésfejlesztések esetén segítséget nyújtó döntéstámogató rendszer. 

Forgalmi modellek részletezettség szerint három csoportba sorolhatóak: 

 Mikroszkópikus modell az egyes járműveket egyedileg vizsgálja (VISSIM), 

 Mezoszkópikus modell a mikroszkópikus járműmozgást vegyíti a 

makroszkópikus jellemzőkkel, 

 Makroszkópikus modell a járművek sokaságát egészként, az egyedi járművek 

vizsgálata nélkül írja le (VISUM). 

 

40. ábra: A Forgalmi modellek szintjei részletezettség szerint (forrás: www.ptvag.com) 
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A forgalmi modell 3 fő elemből épül fel: 

 területi modell, 

 hálózati modell (közúti és közösségi közlekedési hálózat), 

 forgalmi modell (közúti és közösségi közlekedési igények). 

A forgalmi modellek felhasználási területei mind a közúti közlekedési és a közösségi 

közlekedési hálózat vizsgálata során egyaránt elég széleskörű. 

A felhasználása a közösségi közlekedési rendszer tervezéséhez, elemzéséhez: 

 Hálózat minőségének vizsgálata, 

 Közösségi közlekedési menetrendek és hálózat optimalizálása, 

 Specifikus jellemzők vizsgálata (fel és leszálló utasok száma, eljutási idő, utazási 

távolság, átszállások száma, stb.). 

A felhasználása az egyéni közlekedés rendszer tervezéséhez, elemzéséhez: 

 Forgalmi áramlatok vizsgálata, 

 Közlekedésfejlesztési intézkedések hatásának vizsgálata, összehasonlítása: 

o Közút hálózat egyirányúsításának elemzése, 

o Új hálózati elemek hatásának vizsgálata, 

 Környezetterhelés (levegő- és zajszennyezettség) vizsgálata. 

A dunavarsányi modellek a PTV VISUM 14 szoftverrel készültek el. A következő fejezetekben 

kerül bemutatásra a forgalmi modell felépítésének módszertana, a felhasznált adatok leírása 

és az elkészült modell felhasználási lehetőségei. 

 Bemeneti adatok 

4.3.1 Területi modell 

A forgalmi modell a keletkező közlekedési igényeket úgynevezett forgalmi körzetekhez 

rendelve kezeli. A forgalom ezen kialakított forgalmi körzetek között bonyolódik le. A területi 

modell forgalmi körzetekből épül fel. A korlátozott sebességű övezet vizsgálatánál területi 

modellt alkalmaztunk. 

4.3.2 Ráterhelés 

A csomóponti mérési eredmények hálózati modellre való ráterhelése többlépcsős egyensúlyi 

ráterhelési eljárással (Equilibrium assignment) történt. Az egyensúlyi ráterhelés 

következtében a közlekedési hálózaton az utazók összköltsége minimális. Az utazási költség 
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elemek jelentik az ellenállást, amely alapján történik az útvonalválasztás. A költségfüggvény 

elemei az idővel és a távolsággal arányos költségek. 

K = KIdő + KÚtdíj + KEgyéb 

A forgalmi modell költségelemeket tartalmazó elemei a szakaszok és a kanyarodó mozgások. 

A ráterhelés során az egyéni közlekedési (PrT) 3 járműkategóriája (személygépjármű, 

közepesen nehéz tehergépjármű, nehéz tehergépjármű) kerületek ráterhelésre a délelőtti 

csúcsórában (7:00-8:00). 

 Kalibráció 

A modell kalibrációja során a számítási eredményeket a valós, mért eredményekhez közelítjük 

az adatrendszer szisztematikus változtatásával. A kalibrációt követően olyan modell alakul ki, 

amely az ismert közlekedési folyamatokat, igényeket a valóságos, vagy azt legjobban 

megközelítő módon képezi le. A forgalmi modell kalibrációja a VISUM program TFlowFuzzy 

modullal történt. A forgalomfelvételek során rögzített forgalmi adatok szolgáltak a kalibrációs 

célértékekként. 

 Validálás 

A forgalmi modell kellő pontosságának ellenőrzése, validálása során célszámokként a közúti 

forgalomszámlálások alatt rögzített, a modell kalibrációjához fel nem használt 

keresztmetszetek eredményei szolgáltak. A kalibrált modell értékei megfeleltek a validálási 

értékek megközelítésének 90%-os célértékének. 

 Kimeneti adatok 

A felépített komplex forgalmi modell a kalibrált igény hálózattal együtt valóságos igényeket, 

forgalomnagyságokat megfelelően leképező közlekedési adatokat hivatott szolgáltatni a 

jelenlegi közlekedési hálózat elemzéséhez, illetve a tervezett fejlesztések vizsgálatához. A 

naprakész adatok, eredmények érdekében forgalmi modell folyamatos karbantartásáról 

gondoskoni kell. A forgalmi modell az elemző eljárásokhoz grafikus szemléltető ábrákat 

(forgalom terhelési ábra, forglami ármlatok ábra, stb.) és mutatószámokat (viszonylathálózat 

hossza, hálózati utaskilométer, hálózati várakozási idő, hálózati eljutási idő, hálózati utazási 

sebesség, hálózati átszállásszám, képzett napi költségmutató, hálózati NOx egyenérték, 

hálózati CO2 érték, stb.) képes szolgáltatni. A melléklet tartalmazza Szigetszentmiklós egyéni 

és közösségi közlekedési hálózatának reggeli csúcsóra terhelési ábráját. 
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 CSP1 51. sz. főút - Béke utca 
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79 
 

 

 
41. ábra CSP1 terhelési ábra 

CSP1 - E/h         

Mérési időszak 6:00-7:00     
 

Honnan/Hová I1 I2 I3   

I1 
 

30 6 36 

I2 19 
 

230 249 

I3 2 610 
 

612 

 
21 640 236 

 



 

80 
 

 CSP2 51. főút-Völgy utca 
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CSP2 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1         0 

I2 0 
 

230 9 239 

I3 0 215 
 

0 215 

I4 0 3 7   10 

 
0 218 237 9  
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 CSP3 51. főút-Sport utca 
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CSP3 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   38 16 54 

I2 29 
 

345 374 

I3 20 521   541 

 
49 559 361 
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 CSP4 51. főút-Nyárfás sor 
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CSP4 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   24 10 34 

I2 9 
 

470 479 

I3 4 858   862 

 
13 882 480 
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 CSP5 Neumann János utca (IBIDEN) 
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CSP5 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   24 5 29 

I2 0 
 

612 612 

I3 0 539   539 

 
0 563 617  
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 CSP7 51. főút-Forrás lakópark 
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97 
 

 



 

98 
 

CSP7 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   9 5 14 

I2 5 
 

291 296 

I3 6 675   681 

 
11 684 296 
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CSP8 Nyár-Béke-Bartók Béla utca „Z” alakú kereszteződés 
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CSP8 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   4 5 17 26 

I2 4 
 

9 7 20 

I3 20 6 
 

40 66 

I4 2 6 29   37 

 
26 16 43 64 
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 CSP9 Búza utca-Határ utca-Habitat utca 
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CSP9- E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   117 16 133 

I2 375 
 

6 381 

I3 0 0   0 

 
375 117 22  
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 CSP10 Bajcsy-Zsilinszky utca Habitat utca 
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CSP10 - E/h         

Mérési időszak 8:00-9:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   56 8 64 

I2 26 
 

30 56 

I3 22 31   53 

 
48 87 38  
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 CSP11 Görgey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca 
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CSP11 - E/h           
Mérési időszak 9:00-10:00       

 
Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   0 0 0 0 
I2 30 

 
8 55 93 

I3 28 17 
 

133 178 
I4 67 94 41   202 

 
125 111 49 188  
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 CSP12 Vasúti átjáró (kicsi) 
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CSP12 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   6 21 35 62 

I2 1 
 

106 83 190 

I3 18 241 
 

27 286 

I4 40 177 22   239 

 
59 424 149 145  
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 CSP13 Kossuth utca – Iskola utca 
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CSP13 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   139 153 55 347 

I2 94 
 

173 58 325 

I3 86 130 
 

60 276 

I4 99 133 156   388 

 
279 402 482 173  
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 CSP14 Halász Lajosné utca vége 
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CSP14 - E/h         

Mérési időszak 6:00-7:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   5 14 19 

I2 11 
 

1 12 

I3 69 7   76 

 
80 12 15  
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 CSP15 Vörösmarty utca – Vasút sor 
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139 
 

CSP15 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   26 118 144 

I2 24 
 

117 141 

I3 53 173   226 

 
77 199 235 
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 CSP16 Halász Lajosné utca – Kossuth utca 
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CSP16 - E/h           
Mérési időszak 9:00-10:00       

 
Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   0 0 0 0 
I2 30 

 
8 55 93 

I3 28 17 
 

133 178 
I4 67 94 41   202 

 
125 111 49 188 

 
 

 

  



 

145 
 

 CSP17 Gyóni Géza utca – Halász Lajosné utca 
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147 
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CSP17 - E/h         

Mérési időszak 8:00-9:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   12 16 28 

I2 70 
 

14 84 

I3 7 10   17 

 
77 22 30 
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 CSP18 Kossuth utca – Árpád utca 
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CSP18 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   115 75 15 205 

I2 152 
 

70 17 239 

I3 1 4 
 

1 6 

I4 12 8 13   33 
 165 127 158 33 
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 CSP19 Erőspusztai bejáró 
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CSP19 - E/h         

Mérési időszak 15:00-16:00   
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   1 1 2 

I2 0 
 

165 165 

I3 133 0   133 

 
133 1 166 
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CSP20 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   89 22 111 

I2 89 
 

14 103 

I3 20 22   42 

 
109 111 36 
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 CSP21 52101. sz. bekötőút - Taksonyi út 
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CSP21 - E/h         

Mérési időszak 6:00-7:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   17 0 17 

I2 2 
 

27 29 

I3 15 2   17 

 
17 19 27 
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 CSP22 Szabadkai utca – Iskola utca csomópont 
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CSP22 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   178 207 385 

I2 - 
 

- 0 

I3 85 107   192 

 
85 285 207 
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 CSP23 Kolozsvári utca-Árpád utca 
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CSP23 - E/ó         
Mérési időszak 7:00-8:00     

 
Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   18 50 68 
I2 15 

 
3 18 

I3 74 4   78 

 
89 22 53 
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 CSP24 Kolozsvári utca-Kossuth utca 
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CSP24 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   2 17 7 26 

I2 9 
 

3 2 14 

I3 6 4 
 

123 133 

I4 3 4 158   165 

 
18 10 178 132 
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 CSP25 Akácfa utca – Vasút utca 
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CSP25 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   2 13 15 

I2 85 
 

1 86 

I3 0 214   214 

 
85 216 14  
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 CSP26 Arany János utca-Vasút sor 
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CSP26 - E/h         

Mérési időszak 7:00-8:00     
 

Honnan\Hová I1 I2 I3   

I1   43 67 110 

I2 15 
 

3 18 

I3 0 41   41 

 
15 84 70 
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 CSP27 Arany János utca-Kossuth Lajos utca 
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CSP27 - E/h           

Mérési időszak 7:00-8:00       
 

Honnan\Hová I1 I2 I3 I4   

I1   30 13 9 52 

I2 - 
 

- - 0 

I3 71 35 
 

35 141 

I4 14 23 98   135 

 
85 88 111 44 
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5 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

 Szigethalom autóbusz állomás és Dunavarsány közötti autóbusz járat útvonal és 

menetrend módosítása 

Dunavarsány  és Szigethalom között a 664 jelzésű (Délegyháza-Dunavarsány) 

Volánbusz Zrt. által üzemeltetett autóbusz járat biztosít eljutást. 

Az utazási igények felmérése és a képviselők elmondásai alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy Szigethalom autóbusz állomás és Dunavarsány közötti 

autóbuszos közösségi közlekedés nem kielégítő. 

A járatok menetrendje és üzemideje nem igazodik az utazási igényekhez. Fontos 

megjegyezni, hogy a keresleti igények Szigetszentmiklós Járás igazgatási centrumának 

átadásával fokozódik. 

Szigethalom autóbusz állomás környezetében az alábbi fontosabb forgalomvonzó 

létesítmények és közlekedési kapcsolatok vannak. 

Forgalomvonzó létesítmények: 

 Szigetszentmiklósi Járási Bíróság (2017.január 01-től) 

 Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség (2017.január 01-től) 

 Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelő 

 Csonka János Műszaki Szakképző és Szakiskola 

Közösségi közlekedési kapcsolatok: 

 H6 Ráckevei HÉV 

 Helyközi autóbusz járatok (Szigetszentmiklós, Tököl, Halásztelek, Budapest-

Csepel irányába) 

A 664-es autóbusz viszonylat menetideje Szigethalom autóbusz állomás és 

Dunavarsány között 25-30 perc. Üzemidejét tekintve az alábbi paraméterek szerint 

közlekednek jelenleg a járatok. 

 Szigethalom-Dunavarsány vá. Dunavarsány vá.-Szigethalom 

 HÉTKÖZNAP HÉTVÉGE HÉTKÖZNAP HÉTVÉGE 

Első busz 
indul 

05:30 06:45 04:58 06:23 

Utolsó 
busz indul 

17:05 16:55 16:23 15:13 
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Megállapítható, hogy az üzemidő bővítése, utolsó indulások (üzemzárás) időbeli 

kitolása szükséges az utazási igények kiszolgálásához többlet járatok forgalomba 

helyezésével. 

 A járatok követésében reggeli csúcsidőszakban 15-40 perces követés, míg napközben 

óránkénti követés, majd délutáni terheltebb időszakban 30-40 perces követés figyelhető meg. 

Az utazási igények maradéktalan kiszolgálása céljából az alábbi javaslatot tesszük: 

 az utolsó autóbusz indulása mindkét irányban 19:00 óra legyen 

 reggeli (06:00-08:00) és délutáni (14:00-16:00) csúcsidőszakban 20-30 perces követést 

javaslunk 

 napközben (08:00-14:00) és késő délutáni, esti órákban (16:00-19:00) 30-60 perces 

ütemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

 El-és ráhordó autóbusz járat, helyi járatú autóbusz létrehozása 

 A lakosság körében végzett utazási szokások és igények felmérését a város népességének 

megfelelően 750 főben határoztuk meg, ami 10%-os mintavételi arányt jelent. 

 

42. ábra Helyi autóbusz közlekedés kialakításának támogatottsága 

Az értékelhető válaszok közül a közösségi közlekedést használók (22%-a, 170 fő)  36%-a, azaz  

61 fő támogatja a helyi autóbuszjárat elindítását. 

A megkérdezettek elmondásai, valamint az autóbusz megállóhelyek elhelyezkedése alapján 

jelenleg nem mutatkozik olyan mértékű utazási szükséglet, melyet a jelenlegi hálózat nem 

tudna kiszolgálni. Javaslatunk az előző pontban részletezett üzemidő és menetrendszerűség 

növelése a meglévő járatnál (664. jelzésű autóbusz), amivel a keletkező és látens szükségletek 

kielégíthetőek. 

A koncepció felülvizsgálata során ismetelten vizsgálni szükséges ezt a kérdést. Azonban fontos 

megjegyezni, hogy amennyiben helyi autóbusz szolgáltatást kíván a Város bevezetni, akkor azt 

meg kell hogy előzze az utazási szokásokra és utazási láncra vonatkozó felmérés és részletes 

megvalósíthatósági tanulmány (RMT), melynek tartalmaznia kell a hálózattervet, 

megállóhelyek szolgáltatási szintjének felülvizsgálatát adatbázissal és szükséges pénzügyi és 

költség-haszon elemzést (CBA) az üzemeltetési modell kidolgozásával. 

Javasoljuk az üzemeltetés során külső operátor megbízását. (pl.: Volánbusz Zrt.). Az autóbusz 

közszolgáltatás beszerzése közbeszerzés köteles. 
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 150-es számú Budapest-Kelebia vasútvonal rekonstrukciója, nagysebességű vasúttá 

alakítása 

Dunavarsány megállóhely a 225+55 – 247+00 hmsz. között helyezkedik el. 

 

 

43. ábra Dunavarsány megállóhely torzított helyszínrajza (forrás: HRS-TRAFFIC KFT.) 

 

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrejött kormányközi 

megállapodás szerint a 150. sz. vasútvonal, mint a X. Páneurópai Hálózat részeként 

magyarországi szakaszának fejlesztése várható a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítése 

kapcsán. 

Tekintette arra, hogy ez jelentős mértékben befolyásolja Dunavarsány életét, közlekedését 

(jelenlegi vonalvezetés és elhelyezkedés miatt) így megkerestük a Magyar Államvasutak elnöki 

kabinetét, ahol tájékoztatást kértünk a projekttel kapcsolatban. 

A szervezet tájékoztatása szerint jelenleg az előkészítő munkálatok zajlanak, mint a 

beszerzések és engedélyek megszerzése. A nyomvonal és műszaki specifikációk felállítása még 

nem történt meg, csupán előkészítő tanulmány készült. 

Ez alapján Dunavarsányban a jelenlegi kisajátítási területen történhetnek munkálatok. Tervek 

szerint a megállóhelyen két SK+55 peron épülne 160m és 200 m hosszan, valamint a 

Településen két vágánnyal 160 km/h engedélyezett sebességgel építenék meg a pályatestet. 

A peronok és vágányok közötti utas áramlást akadálymentesített aluljárón keresztül 

valósítanák meg. 

Központi forgalomirányítási technológián (KÖFI) keresztül történne a megállóhely irányítása, 

hangos utastájékoztatás. A felvételi épület továbbra is működne, funkcióját tekintve a 

jelenlegivel azonos szerepet töltene be. 
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Zaj és rezgés védelem szempontjából ténylegesen figyelembe vehető védőtávolság 

folyópályán 25 méter. Továbbá fizikai zajvédő fal építése szükséges. Védőtávolságon azt a 

távolságot értjük, ahol teljesül a vonatkozó határérték AM, éjjel = 5 mm/s2; AM, nappal = 10 mm/s. 

Forgalmát tekintve a közlekedő vonatok 60 km/h átlagsebességgel közlekednek, órás 

ütemben. Kőbánya-Kispest és Kunszentmiklós között jelenelg 53 perc a menetidő, de számos 

lasssúmenet miatt az elmúlt időszakban tovább nőtt a menetidő. Jelenleg 6 darab 

alacsonypadlós Flirt motorvonat van forgalomba helyezve a vonalon, melyek magas 

színvonalú utazási komfortot bizotsítanak a korábbi, de jelenleg is közlekedő Bhv inga 

szerelvényekhez képest. 

A fejlesztést követően a szerelvények továbbra is órás követéssel közlekednének, azonban a 

nemzetközi forgalomban az eddigi két órás követési időköz helyett órás követési időközt 

alkalmaznának. 

Az áruszállítás vonatkozásában a prognosztizált (dinamikus bővülés) adatok szerint előre 

láthatólag 2030-ra közel 19 millió tonna/év áru kerülne továbbításra, melyhez közel 5 millió 

tonna/év tranzitforgalom adódna. 

A személyszállítás tekintetében 2030-ra megközelítőleg 25-30% utasforgalom növekedés 

várható a dinamikus bővülés számításának eredményeként. 

Dunavarsány megállóhely esetében 352.356 fő/év le  és felszálló utas volt 2014-ben (bázis év), 

mely a számítások szerint a bázisévhez viszonyítva 2019-re 5%-os, 2021-re 7%-os, 2030-ra 

16%-os, 2050-re 29%-os növekedést mutat. 
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 Autóbusz megállóhelyek szolgáltatási szintjének emelése 

Dunavarsány Város Önkormányzata 2015-ben a Város összes autóbusz megállóhelyét, 

felújította és új felépítményeket telepített. Ezzel kulturált, rendezett váróhelyi infrastruktúra 

létesült. Sajnos azonban rövid időn belül rongálás áldozatává váltak ezek a szerkezetek, ezzel 

az utazóközönség utazási komfortját negatív irányba mozdították elő. A megállóhelyek 

védelme és az utazóközönség fiktív biztonságérzete érdekében javasoljuk a megállóhelyi 

létesítmények közvetlen belső megvilágítását és távfelügyeletét. 

 

44. ábra Új autóbusz utasváró létesítmény (fotó: www.lakihegyradio.hu) 

A Településen 17 darab autóbusz megállóhelyek helyezkednek el. 

Azonosító GPS hosszúság GPS szélesség Megnevezés 

53 47.287013 19.0334326 Autóbuszmegállóhely 

54 47.286913 19.033277 Autóbuszmegállóhely 

73 47.2855648 19.0498477 Autóbuszmegállóhely 

74 47.2854392 19.0500087 Autóbuszmegállóhely 

102 47.3047493 19.05231 Autóbuszmegállóhely 

116 47.2815945 19.0591443 Autóbuszmegállóhely 

119 47.2809395 19.0602601 Autóbuszmegállóhely 

142 47.2816455 19.0602815 Autóbuszmegállóhely 

145 47.2828137 19.0626472 Autóbuszmegállóhely 

153 47.289924 19.0665203 Autóbuszmegállóhely 

157 47.2899131 19.0662467 Autóbuszmegállóhely 

169 47.2866237 19.0625668 Autóbuszmegállóhely 

170 47.2863871 19.0623978 Autóbuszmegállóhely 

183 47.281953 19.066177 Autóbuszmegállóhely 

187 47.2814526 19.0658659 Autóbuszmegállóhely 

191 47.2752765 19.0652114 Autóbuszmegállóhely 
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192 47.2752656 19.0654474 Autóbuszmegállóhely 

A napelemes táplálású rendszer a LED megvilágítás mellett folyamatos vagyonvédelmi 

távfelügyelettel van ellátva, így a megálló rongálása esetén az üzemeltető azonnal értesül az 

eseményről. 

A rendszer tovább bővíthető megvilágított menetrend tartó egységgel és hangos 

utastájékoztatással. 

Hasonló, létesítmény került felállításra Szigetszentmiklóson a tavalyi évben. 

 

 

45. ábra Szigetszentmiklóson létesült napelemes, LED világítású távfelügyelettel ellátott 
megállóhely 

(forrás: HRS-TRAFFIC KFT.) 

 

A napelemes, LED megvilágítási rendszer kiépítésének költsége a 17 megállóhelyre vetítve 

~bruttó 7.500.000 Ft 
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6 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Dunavarsány település nagyságát tekintve, kerékpár közlekedésre ideális feltételeket teremt. 

A sík területen, 5 km es átmérőjű területen könnyedén elérhető a település bármely pontja. 

Bár külön kerékpáros infrastruktúra kiépítése még nincsen, az alternatív közlekedési mód 

előnyben részesítését így is tükrözi a városkép. A vasútállomásnál kiépített fedett, B+R 

kerékpártároló illetve a kerékpárforgalom előtt, az ellentétes irányban megnyitott egyirányú 

utcák is egy élhetőbb város terv részeit képezik. 

További kerékpárforgalmi létesítmények beillesztése: 

- Tervezett további utcák egyirányúsítása, kerékpárforgalom előtt megnyitása ellenkező 

irányból. 

- Forgalomvonzó körzeteknél (iskola, intézmények) szabványos, kerékpárvázat 

megtámasztó kerékpártámaszok kihelyezése, az igényeknek megfelelő számban („P” 

vagy „U” támaszok). 

- A település frekventáltabb, forgalmasabb útszakaszain kerékpáros nyom felfestése. a 

kerékpáros nyom figyelmezteti a járművezetőket a kerékpáros közlekedés meglétére 

illetve mutatja a kerékpáros útvonalat. 

- A vasúti pályát keresztezve, kerékpáros átjárok létesítése. Ezzel elősegítve a 

kerékpáros közlekedést a gépjármű közlekedéssel szemben. 

- Önálló kerékpárút tervezése, Forrás lakópark, Naprózsa lakópark bekötésével, Taksony 

és Délegyháza összekötésével, közvetetten Duna-part irányába is. Taksony irányában 

az 51-es úton való biztonságos átvezetés, a vasúti nyomvonal mellet, a felüljáró alatt 

alakítható ki. 

Megfelelő támasz kialakításával szemben támasztott általános követelmények: 

- bármilyen fajta kerékpár elhelyezhető és rögzíthető legyen 

- első vagy hátsó kosárral, táskával, gyermeküléssel felszerelt kerékpár is elhelyezhető 

és rögzíthető legyen 

- a kerékpár elhelyezését, eltávolítását ne akadályozza a többi, (mellette vagy szemben) 

már elhelyezett kerékpár, a kerékpárok ne érintkezzenek egymással, a kerékpáros 

ruházatát ne szennyezze be a többi kerékpár 

- a kerékpár elhelyezése legyen egyszerű, gyors, kényelmes; a kerékpárt ne kelljen 

felemelni, a rögzítéséhez ne kelljen lehajolni 
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- biztosítson megfelelő támasztékot a kerékpárnak, a kerékpár ne tudjon eldőlni • a 

támasz kerékpárral érintkező részein ne rongálja a kerékpárt (kerék, fényezés, váltó) 

- tegye lehetővé a kerékpár vázának ill. legalább egyik kerekének rögzítését (a 

kerékpáros saját zárjával) 

- a támasz legyen elmozdítás ellen rögzítve 

- a tároló legyen ellenálló a rongálással szemben 

- a tároló legyen könnyen tisztítható 

- teljesítse a vonatkozó biztonsági előírásokat és szabványokat 

- hosszabb tárolás esetén a kerékpártároló védje a kerékpárt csapadék ellen 

 

Megfelelő „P” típusú kerékpártámaszok 

(forrás: HRS-TRAFFIC KFT.) 

 Kerékpárút fejlesztési javaslatok 

Belső területeken, Kisvarsány településrészen belül kerékpáros nyom kialakítását javasoljuk a 

gyűjtő utakon. Ez a beavatkozás a közlekedő kerékpárosok számára biztonság érzetet 

eredményez továbbá az gépjárművezetők számára figyelmeztet a kerékpárosokra, azonban az 

útburkolat szélesítését nem szükséges megtenni, mivel a kerékpárosok számára kijelölt 

közlekedési felületet csupán útburkolatjellel szükséges jelölni, táblázni sem szükséges. 

 

46. ábra Kerékpáros nyom a gyakorlatban (forrás: Kerékpáros Klub) 
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A térképen narancs színű vonalakkal jelöltük a kerékpáros nyom kialakítására javasolt utakat, 

míg a kétirányú, önálló kerékpárút kialakításra javasolt nyomvonalat zölddel jelöltük. 

 

 

47. ábra Kerékpárút, kerékpáros nyom fejlesztési javaslat (forrás: HRS-TRAFFIC KFT.) 

 

Becsatlakozás az Euro Velo 6 vonalba 

Taksonyi kerékpárút becsatlakozási 

pont 
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48. ábra Euro Velo 6 Dunavarsányt érintő szakasza (forrás: www.kkk.gov.hu)
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7 STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

Dunavarsány átfogó közlekedésfejlesztési célját az alábbi főbb, stratégiai célok szolgálják 

együttesen:  

 Közlekedésbiztonság javítása 

A baleseti statisztikák alapján látható, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek jól 

lehatárolható helyszínek körül koncentrálódnak, a baleseti okok pedig az infrastrukturális 

hiányosságokra utalnak. Az élhető város megteremtésének egyik kritériuma, hogy a 

közlekedők – különösképpen védtelen, lágy közlekedési módokat választók – utazásaikat 

megfelelő biztonságérzettel tehessék meg.14 

Javasoljuk a csomópontok forgalombiztonsági felülvizsgálatát és a gyalogos átkelőhelyek 

részletes vizsgálatát. 

 Kapacitások növelése, optimalizálása 

Dunavarsány gazdasági potenciáljának növeléséhez a város, és különösen az ipari területek 

külső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése elengedhetetlen. A térségi kapcsolatokat jelentő 

közlekedési folyosók jelenlegi elégtelen kapacitása miatt kialakuló forgalmi torlódások 

továbbgyűrűznek a városközpont úthálózatára, megbénítva a város életét. A meglévő 

csatornák fejlesztésével, új kapcsolatok létesítésével és a jelenlegi kapacitások 

optimalizálásával a forgalmi torlódások és akadályoztatás csökkenthető. 

 Környezetkímélő közlekedésformák támogatása 

Ahogy az korábban is hangsúlyozásra került, az Európai Unió városi közlekedés 

környezetterhelő hatásainak kiküszöbölésére szigorú direktívákat, irányértékeket fogalmazott 

meg. E célok elérése, a közösségi közlekedés és lágy közlekedési módok támogatása jelentős 

mértékben hozzájárulnak az emberi léptékű, élhető környezet, és a fenntartható városi 

közlekedési rendszer megteremtéséhez, melynek gazdasági hasznai számos területen 

realizálható. 

  

                                                      
14 „A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban az Európai Unió arra 
törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések száma.” (Fehér Könyv, 2011) 
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 Operatív fejlesztési célok 

 

A stratégiai célok és a beavatkozási területek metszete kijelöli azokat az operatív célokat, 

melyekhez jól lehatárolható intézkedéscsomagok rendelhetőek. Az alábbi ábra összefoglalja a 

közlekedésfejlesztési koncepció célrendszerét. 

 Rövidtávon elérhető célok 

A rövidtávon elérhető, 2020-ig tartó időszakra kitűzött célok, illetve az azokat szolgáló 

intézkedések első sorban a közlekedésbiztonság növelésére, a gyalogosok és kerékpárosok 

számára védett közlekedési felületek biztosítására fókuszál. Ezen időszak feladata, hogy 

Dunavarsány gyűjtőúthálózata megépüljön, valamint a városhatárain átnyúló, illetve a 

peremterületek kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolatai fejlődjenek. Szintén 

megvalósítható a város parkolási lehetőségeinek megvizsgálásával, a hosszú távú 

városfejlesztési tervekkel összehangoltan a parkolás-gazdálkodás bevezetése. A 2020-ig 

lezáruló időszakban elkezdődhet továbbá a közép- és hosszútávon megvalósítandó 

fejlesztések előkészítése (tervezés, engedélyek beszerzése, forrás allokáció).  

 Közép és hosszútávon elérhető célok 

A középtávon (2025-ig) és hosszútávon (2030-ig) valósulhatnának meg a hosszabb előkészítést 

igénylő nagyberuházások: az elkerülő utak, térségi közúti és kötöttpályás kapcsolatok 

fejlesztése. Dunavarsány közúthálózatának strukturális újratervezése eredményezheti a 

hosszútávon fenntartható, biztonságosan és torlódásmentesen közlekedhető város 

megteremtését. Ez a beavatkozás azonban a város Szabályozási tervének felülvizsgálatát, 

illetve körültekintő tervezést és ütemezést kíván meg.  
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8 GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogos közlekedés, mint a lágy közlekedési módok egyike Dunavarsányban is fejlesztésre 

szorul. A lakosok és a képviselők részéről is több esetben  felmerült a gyalogos infrastruktúra, 

járdák hiánya és rossz állapota. 

A biztonságos gyalogos közlekedés megteremtésének érdekében kijelölésre javasolt 

akadálymentes gyalogos átkelőhelyek megvalósításának előfeltétele a gyalogos járdák 

megfelelő kiépítettsége és a közvilágítás megléte a megfelelő láthatóság érdekében. Ennek 

érdekében javasoljuk a meglévő gyalogos átkelőhelyek részletes vizsgálatát, mely az úttest 

megvilágítására és a létesítmények elhelyezkedésének vizsgálatára terjed ki. 

Továbbá javasoljuk a közlekedésbiztonság és a gyalogosok védelme érdekében sárga 

figyelemfelhívó háttérrel ellátni a kijelölt gyalogos átkelőhelyre és gyalogosokra figyelmeztető 

táblákat az alábbi helyeken: 

Azonosító Megnevezés 
KRESZ ábra 

azonosító 
MAÚT 

23 Gyalogosok 95/a A-054 

24 Gyalogosok 95/a A-054 

57 Gyalogosok 95/a A-054 

65 Gyalogosok 95/a A-054 

91 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

94 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

95 Gyalogosok 95/a A-054 

124 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

126 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

182 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

184 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

200 Gyalogosok 95/a A-054 

210 Gyalogosok 95/a A-054 

213 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

214 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

216 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

217 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

218 Gyalogosok 95/a A-054 

232 Gyalogosok 95/a A-054 

264 Gyalogosok 95/a A-054 

268 Gyalogosok 95/a A-054 

293 Gyalogosok 95/a A-054 

295 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

297 Gyalogosok 95/a A-054 

308 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

311 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

314 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

315 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

321 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

325 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

325 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

326 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

332 Kijelölt gyalogosátkelőhely 103 E-038 

334 Gyalogosok 95/a A-054 
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A táblázás becsült költséges a fentiekben felsoroltakra vonatkoztatva ~bruttó  

 

 

49. ábra Kijelölt gyalogos átkelőhely sárga háttérrel (www.jarokelo.hu) 

9 MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT FEJLESZTÉSEK 

A korábbi fejezetekben részletesen bemutatásra került Dunavarsány közlekedés rendszerének 

helyzetelemzése, illetve a közlekedési koncepció célrendszere. Jelen fejezet a részletesen 

bemutatott 7 operatív fejlesztési célhoz rendelve ismerteti Dunavarsány városának 

megvalósításra javasolt közlekedésfejlesztési intézkedéseit.  

 Általános intézkedések 

Dunavarsány bizonyos területein a gyalogos járdák hiánya jelent rendkívüli 

közlekedésbiztonsági problémát, ugyanis ezen a városrészeken a gyalogosok az útpályatesten, 

padkán kénytelenek közlekedni. A gyalogos járdák hiányában számos megállóhely nem 

közelíthető meg pormentes burkolaton keresztül, továbbá az akadálymentes közlekedés 

feltételei sem biztosítottak. Javasolt a város teljes területén egy gyalogos járda felújítási és 

építési program végrehajtása. A kialakított keresztmetszetekben lehetőség szerint két oldali 

járdát kell kiépíteni, az útpályától kiemelt szegéllyel elválasztva. A gyalogos járdák és 

átkelőhelyek kiépítése során figyelembe veendők a koncepcióban javasolt gyalogos 

infrastruktúra fejlesztési intézkedések. 
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OPERATÍV CÉLOKHOZ TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

KÜLSŐ KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEK 

    

1 Az ipari területek kapcsolatának fejlesztése 

1.1 Erőspuszta bejárati út szilárd burkolatának kiépítése 

2 A térségi közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

2.1 Volánbusz gyorsjárat bevezetése helyközi közlekedésbe, Nagyvarsányon át 

2.2 Gyakoribb autóbusz közlekedés megteremtése Szigethalom autóbusz állomás és Dunavarsány 
vasútállomás között  

3 Kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

3.1 Euro Velo 6 nemzetközi kerékpáros hálózatba történő becsatlakozás 

3.2 Taksonyi kerékpárútba történő becsatlakozás 

3.3 Városrészeket összekötő kétirányú kerékpárút 

BELSŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEK 

4 A parkolás-gazdálkodás bevezetése 

4.1 Parkolás szabályozás bevezetése a Kossuth Lajos utca mentén 

4.2 Parkolóhelyek kialakítása 

5 Az autóbusz-hálózat és infrastruktúra fejlesztése 

5.1 Menetrend, járatsűrűség módosítása Szigethalom autóbusz állomás viszonylatban 

5.2 Nagyvarsány és Kisvarsány közötti helyi autóbusz járat részletes vizsgálata (RMT) 

5.3 Megállóhelyek szolgáltatási szintjének növelése (világítás, távfelügyelet) 

6 A lágy közlekedési módok védelme 

6.1 Gyalogos átkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése, felülvizsgálata  

6.2 Kerékpáros hálózat kialakítása a Városközpont negyedben (kerékpáros nyom/sáv) 

6 Közúti hálózat, forgalomtechnikai beavatkozások 

6.1 Gyalogos átkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése  

6.2 Kerékpáros hálózat kialakítása a Városközpont negyedben (kerékpáros nyom/sáv) 

7 A lakóövezetek forgalomszabályozása 

7.1 Tempó 30 övezetek kialakítása 

7.2 Vegyes forgalmú sétáló utca kialakítása Kossuth Lajos utcában 

50. ábra: Megvalósításra javasolt fejlesztések 

 

Valamennyi itt felsorolt fejlesztést részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) 

elkészítésével szükséges vizsgálni. Az RMT elkészítése nélkül egyetlen fejlesztés, változás 

bevezetését sem támogatjuk. 
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