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Forgalomcsillapítás 

• Közlekedésépítési és - szervezési eszközök 
alkalmazása a forgalom sebességének és 
nagyságának csökkentése érdekében, 

• A valódi cél:  
– forgalombiztonság növelése  

– káros környezeti hatások csökkentése  

– közterületi minőség javítása  

• A közterület „újrafelosztása”  

• Nincs éles határ abban, hogy mi számít bele és mi 
nem  

 

 



A forgalomcsillapítás eszközei  

Pontszerű – vonali – területi beavatkozások:  

• Belépési pontok kialakítása  

• Csomóponti korlátozások  

• Behajtási korlátozások  

• Vonali sebesség korlátozó eszközök  

• Szűkítések, felületátrendezések  

• Övezetek, zónák kijelölése  

 



Forgalomcsillapítás, mi a cél? 

• Közlekedési problémák megoldása, 

– Helyi beavatkozások  

– Kereslet – kínálat viszonyából adódó problémák 
megoldása  

• Élhető (fenntartható) városi környezet 
létrehozása 

– Korábbi folyamatok korrekciója 

– Mellékhatásokra adott reakciók 

– Új struktúrák, rendszerek tervezése 

 

 



Forgalomcsillapítás 

Területi 

• Gyalogos övezet 

• Lakó-pihenő övezet 

• Korlátozott  sebességű 
övezet 

Vonali 

• Kistelepülések átkelési 
szakaszai 

• Nagyobb települések 
forgalmi útjai 



Nagyobb települések forgalmi útjai  

• Forgalomszervezési intézkedések , 

– a tömegközlekedés elsőbbségének biztosítása  

• Építési eszközök 

– települést elkerülő szakaszok építése  

– elkülönített pálya a közösségi közlekedés részére  

– kerékpársáv létesítése, akár az útpálya terhére  

– középszigetek, szűkítések létesítése a keresztező 
mozgás segítésére  

 

 

 



Sok a nyitott kérdés 

• Mi a mobilitási igény? Ebből mennyi a 
szükségszerű, indokolt? Hogyan tudjuk az 
igényeket befolyásolni? Mi a fenntarthatóság, 
élhetőség kritériuma? 

• A közlekedési és a város szerkezeti rendszer 
komplex jellege. 

• Az érték koncentráció és a mobilitási igény 
kapcsolata. 

 



Zaj: 
Budafok belváros zajterhelése a 
fővárosi stratégiai zajtérkép 
alapján – nappali  közúti zaj -  



Budafok belváros zaj konfliktus 
térképe a fővárosi stratégiai 
zajtérkép alapján – nappali  
közúti zaj -  



Az aktuális, ill. tovább tervezés alatt 
álló tervek 

Villamos végállomás 



Donszky Árpád utcai csomópont 



A Kossuth Lajos utca 
• A Kossuth Lajos utca lezárása a „Mindkét irányból 

behajtani tilos” „Kivéve engedéllyel” táblákkal történik, 
• A tervezett forgalmi rend szerint a Mihalik Sándor utcánál 

terveztünk kihajtást, a Kuruc köznél behajtást a területre, 
mégpedig északi és déli irányba is. A Kossuth Lajos utca 
Mihalik Sándor u – Kuruc köz közötti szakasza északi 
irányban egyirányú. 

• A sétány közepén a mozgó sáv 3,0 m széles, két oldalon 25-
25 cm széles eltérő kősor jelzéssel. Tehát a közlekedésre 
3,50 m áll rendelkezésre. 

• Ahol a Kossuth Lajos utca igen sűrű közműhálózata lehetővé 
teszi, az úton kívüli sávban növénytelepítést terveztünk, a 
lehetséges zöld foltok között leállási lehetőségekre tettünk 
javaslatot. 



Mária Terézia utca 
• Középfekvésű villamospálya a Leányka utca - Törley tértől a 

Donszky utcáig tart. 
• Mivel a Savoyai tér mai állapotában tágas, és a forgalmi 

sávok nincsenek kihasználva, az út keresztmetszetet 2x2 
sávúra csökkentettük. Így megfelelő méretű villamos 
szélsőperonok adódnak. 

• A Tűzoltó utca és a Városház tér között csak egy-egy 
forgalmi sáv fér el a villamos mellett. Ezért kb. 340 m 
hosszon mindenképp autóbusszal is járható vágányzóna 
építendő. A Városház téren az autóbusz megálló közös a 
villamos megállóval. 

• A Városház téren a középen fekvő villamos-autóbusz 
megállók mellett 3–3 m széles szélső peronok, és 2 x 5,50 
m széles útpálya férnek el. A peronok két végén gyalogos 
átkelőhely létesítendő. 



Mária Terézia utca 
• A Városház tértől délre a Mária Terézia utca 66. számig 

2x2 sáv létesíthető, melyből a délre haladó irány 
mellett leálló sáv, az északra haladó belső sáv pedig 
autóbuszsáv. (További megfontolás és vizsgálat tárgyát 
képezheti a Kitérő úttól folyamatos autóbusz sávok 
kijelölése. Ezzel a vágányzónán haladást is figyelembe 
véve folyamatos lenne a közösségi közlekedés 
torlódásmentes átvezetése.) 

• A Donszky utcánál körforgalom építését terveztük, 
északra haladó autóbuszsávval. A dél felé haladó 
forgalom itt visszatér a Kossuth Lajos utcára. 

• A körforgalom későbbi ütemben átépíthető a Mária 
Terézia utca déli részének kétirányúsítására, és 
csatlakoztatható hozzá a távlati Pécsi utca is. 


