
UTAT ÉS TAVAT!

Kérdések és válaszok az 
összekötő útról és a Nádas tóról



Budakeszi 
legjelentősebb 
problémája a 
közlekedés, és 
legnagyobb értéke a 
természeti környezet. 

A Kormány döntött a buszsáv 
terveztetéséről Budakeszin. 
Ezzel egyidejűleg egy 
összekötő, mentesítő út 
építése is lehetséges a Telki út, 
Pátyi út és a Budaörsi út 
között. A Budapest Fejlesztési 
Központ öt lehetséges 
nyomvonalat vázolt fel, 
amelyek a térképen láthatóak. 



Igaz-e, hogy a mentesítő út értelmetlen 
beruházás, mert senki sem használná?

A szakemberek szerint NEM!

jelenleg a Telki felől érkező forgalom 17 százaléka a Budaörsi 
úton hagyja el Budakeszit. *

■ A Telki út és a Pátyi út közötti szakasz várható forgalma napi 3000 jármű lenne

■ a Pátyi út és a Budaörsi út közötti szakasz várható forgalma napi 5000 jármű; 

■ a Temető utcát kismértékben tehermentesíti. **

A Fő utca várható forgalma 2025-re a mentesítő út 
nélkül napi 27100 jármű lenne!

Az összekötő út megépülése jelentős 
forgalomtól mentesítené Budakeszit, mert: 

(Forrás: *„Budakeszi Város Közlekedési Koncepcióterve”. "KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft., 2020. november 16.
**„A budakeszi északi összekötő út nyomvonal-változatai” c. dokumentum. Budapest Fejlesztési Központ, 2021. december 7.)



(Forrás: „A budakeszi északi összekötő út nyomvonal-változatai” c. 
dokumentum. Budapest Fejlesztési Központ, 2021. december 7.)

A mentesítő út megépülése esetén 
jelentősen csökkenne a forgalom:

■ a Meggyes, a Munkácsy, a Táncsics 
Mihály utcában és a Budaörsi úton 
napi 1640 járművel lenne kevesebb;

■ a Cserszegi, a Szőlőskert és a 
Vincellér utcában napi 2411 
járművel lenne kevesebb. 

■ a Fő utca / Budaörsi út / Pátyi út T 
csomópontban érdemben 
csökkentené a forgalmat.

A Meggyes utca várható forgalma 
2025-re a mentesítő út nélkül napi 
4700 jármű lenne! 



Igaz-e, hogy a mentesítő út 
új forgalmat vonzana 
Budakeszire? 

A BFK szakemberei szerint 
NEM!

■ Az M1 Pátyi lehajtó megépítése mellett a Budakeszi 
összekötő út érdemi többletforgalmat nem vonz 
Budakeszire más településekről. Csak településen 
belüli forgalmi átrendeződés várható.*

■ A mentesítő út megépítése esetén korlátozható a 
teherforgalom a Fő utca alsó szakaszán, a Pátyi úton 
és a Budaörsi úton. *(Forrás: „A budakeszi északi összekötő út nyomvonal-változatai” c. 

dokumentum. Budapest Fejlesztési Központ, 2021. december 7.)



Igaz-e, hogy a mentesítő út óriási, 4 sávos autóút lesz? 

NEM!

■ a lakott területhez közelebbi 
nyomvonal (4.,5.) esetén városi út, 
50km/h megengedett sebességgel;

■ a lakott területtől távoli nyomvonal 
(2.,3.) esetén közút, 70km/h 
megengedett sebességgel.

A mentesítő út megépülése 
esetén normál, 2x1 sávos 
út lesz.

(Forrás: „A budakeszi északi összekötő út nyomvonal-változatai” c. 
dokumentum. Budapest Fejlesztési Központ, 2021. december 7.)



Igaz-e, hogy a mentesítő út 
építése esetén nem lehet 
helyreállítani a Nádas tavat? 

NEM!

■ A pátyi Sasfészek tavat négy oldalról út veszi körül, 80-120 méter 
távolságra, köztük az M1-es autópálya. A Nádas tó revitalizációs
koncepcióját készítő Dukay Igor környezetvédelmi szakértő elmondta, 
hogy a közelmúltban sikeresen állították helyre. 

■ A lakott területtől távoli 2. és 3. nyomvonalváltozat a Nádas tó 
medrétől 400, illetve 300 méterre menne, nem érinti a tavat.

■ a lakott területhez közelebbi nyomvonal (4.,5.) a tónál lejjebb 
helyezkedik el, tehát talajvíz-visszatartó hatásával segítené a 
tó fenntartását;

■ az út felületéről jelentős csapadékvíz gyűjthető össze a tóba. 



Mi, az élhető Budakesziért 
felelősséget érző civilek fontosnak 
tartjuk, hogy ez az út megépüljön.

SZAVAZZON ÖN IS! NE HAGYJA, HOGY AZ ÖN JÖVŐJÉRŐL MÁSOK DÖNTSENEK!

■ Kérjük, a postaládájába eljuttatott kérdőív kitöltésével támogassa az mentesítő út 

megépítését! 

■ További kérdőív beszerezhető a Városházán. 

■ A kitöltött kérdőívet bedobhatja a Polgármesteri Hivatal és az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ előterében elhelyezett gyűjtőládába, vagy e-mailben is elküldheti beszkennelve

vagy lefényképezve a kerdoiv@budakeszi.hu címre. 

■ Beküldési határidő: 2022. január 18. kedd, éjfél.

■ Az önkormányzat lakossági fórumot tart az összekötő útról, ahol a kitöltött kérdőívet is 

leadhatják. Jöjjön el Ön is, mondja el véleményét!

■ Időpontja: 2022. január 17. hétfő, 18 óra, helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ

■ További információkat találnak a https://varoshaza.budakeszi.hu/kerdoiv weboldalon. 

BUDAKESZI: VÁROS – ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL


