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Hivatkozással  FV/UV/NS/A/1093/1/2005 sz. véleményükre az alábbi tervezői 
válaszokat adjuk. 
 
A szabályozási terv készítésének célja – mint a Központi Településrendezési 
Tervtanács és a Fővárosi Tervtanács közös állásfoglalásában is rögzített - 
„ a kerületi szabályozási terv készítése elsősorban egy jogszabályi változás miatt vált 
szükségessé. „Kicsúszott” a jogszabályi háttér a kiadott építési engedélyek  mögül és 
módosítás esetén az a fajta szerzett jog, amit a kiadott építési engedélyek 
jelentenek, sérülne” 
 
 
ad.1.  A terület kapcsolatait a korábbi RRT rögzítette, mely az elmúlt évek 

folyamán a ház megvalósult és építés alatt lévő beépítésekhez tételesen 
csatolva folyamatosan a lehetőségek szerinti max. kapacitásokkal került 
kialakításra (pld. Soroksári út – Haller u. csp. Lágymányosi híd – Déli 
határoló út – Lechner Ödön fasor csp.) 

 A megvalósult csomópontok működésével kapcsolatosan probléma nem 
merült fel. 

 
ad.2. A beépítés mértékének szabályozása nem közlekedés tervezői 

kompetencia. 
 Az elvégzett vizsgálatok és a csomóponti kapacitásszámítások alapján a 

terület biztosított be- és kilépő kapacitása jelentősen meghaladja a keltett 
forgalmakat. 
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ad. 3. Az igényelt hálózatfejlesztések (Rakparti út, HÉV gyorsvasút térszint alá 
helyezése stb.) az általános magasabbszíntű tervekben (szerkezeti terv, 
F.SZ.K.T. B.K.R.F.T) kerültek meghatározásra. 

 E szabályozási tervben ábrázolásra kerültek a szükséges és lehetséges 
helybiztosítások. A változatok közötti döntés és időbeniség meghatározása 
nem tervezői kompetencia. 

 Ugyancsak nem tervezői kompetencia egyes területek beépíthetőségét a 
fővárosi hálózatfejlesztés függővé teszi. 

 
ad.4. A javasolt HÉV gyorsvasútként felszín alatti vezetése Soroksári út 

térségében  kidolgozásra és ábrázolásra került. 
 
ad.5-6. A Lágymányosi hídi megállók gyalogos kapcsolatait és azok felületeit a 

Közlekedési Javaslat  tartalmazza. 
 Az akadálymentes kapcsolatok kialakításához a közlekedési javaslatban lift 

külön jelölésre került. 
 
ad.7. A Haller utcai gyalogos aluljáró a beépítési és közlekedési lapon 

egységesítésre kerül. 
 A Soroksári út Haller utcai keresztmetszete a beépítések miatt adottság. 
 
ad.8. A Lágymányosi hídi felhajtónál tervezett multifunkcionális épület a 

jelzőlámpás szabályozású körgeometriájú csomópont láthatóságát nem 
befolyásolja. 

 A tervezett épület alatt lévő üzemanyagtöltő állomás közúti kapcsolatai – 
véleményünk szerint a körgeometriájú csomópontot nem érintik. 

 
ad.9. A Nemzeti Színház és Művészetek Palotája között tervezett mélygarázs 

közúti kapcsolatára mellékeljük a módosított egyeztetett javaslatot. 
 
ad.10. Nem tervezői kompetencia 
 
ad.11. A parkolási mérleg a megépült illetve a kiadott építési engedélyek alapján 

becsatolásra került, az OTÉK szerinti parkolási normák teljes mértékben 
kielégítésre kerültek. 

 
ad.12. A tervezett kikötők funkciója – korábbi Fővárosi egyeztetések szerint – a 

terület kiszolgálását biztosítják. 
 Nem állóhajók esetében közvetlen parkolási igény nincs. (a gyalogos 

kapcsolat miatt) Jelenleg csak korlátozottan (a gyalogos kapcsolat miatt) a 
Boráros tér és Haller utca környezetében jelentkezik. 

 A HÉV felszíni szakasza megszűnése esetén a kikötők kiszolgálhatósága 
biztosított (lásd tervezett forgalmi rend). 

 
ad.13. A Lechner Ödön fasor a korábbi RRT.-ben is a terület kiszolgáló útjaként 

szerepelt, jelentősége valóban megnőtt. 
 A 2-es villamos keresztezési szöge adottság, amely a meglévő aluljáró 

lépcsők, villamospálya vezetés, beépítés miatt nem korrigálható, javítás csak 
a Lechner Ödön fasor csomóponti geometria jelentős torzításával lehetséges 
( melléklet). 
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 A Ferenc körút felé vezető kapcsolat a Lechner Ödön sétányról a Dandár 
utca és a Vágóhíd utcai csomópontokban is biztosított. 

 A Boráros téren kapacitás okok miatt erre nincs lehetőség.  
 
ad.14. A Lechner Ödön sétány közúti kapcsolatai teljes mértékben megépültek. 

Tudatosan átgondolt, a 2-es villamost előnyben részesítő összehangolt 
jelzőlámpás szabályozás alapján került kialakításra. 

 A Lágymányosi hídi- a Vágóhíd utcai, a Tóth Kálmán utcai, a Haller utcai és 
a Dandár utcai csomópontokon biztosított a terület ellátásához szükséges 
be-és kilépő forgalmi kapacitás. 

 
ad.15. A tervben számított forgalmak kontrolálhatók, a kapacitások megfelelőek. A 

Lechner Ödön fasor 3 sávos kialakítása adottság. 
 A garázsbejáratot csomópontoktól távol általában nem a Lechner Ödön 

fasoron kerülnek kialakításra, lehetőség szeint a merőleges útvonalakról 
Garázs bejárat ívben és gyalogos főirányban nem került kijelölésre. 

 
ad.16. A BFFH Közlekedési Ügyosztály véleményét megkértük, a BKV Rt. 

véleményét mellékeljük. 
 
 
  
Üdvözlettel: 
 
 
Szegő János 
termelési igazgató 
 
Melléklet:  1 db Felügyeleti levél másolat 
  1 db BKV Rt. vélemény 
  1 db Fedvény 
  1 db Javított egyeztetett garázslehajtó közúti kapcsolat 
 


