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Jelentős vita és nézetkülönbség alakult ki a 
közút Budakeszire bevezető szakaszának megépítésének
változataiban.  

Egyfelől kézenfekvőnek látszik az, hogy a
város határa közelébe érkezően 
határa közvetlen közelében, ugyanakkor ez az elkerülő ne okozzon 
részeinek határán lakók számára

Fenntartva annak a lehetőségét, hogy bizonyos helyzetekben
tényezők mellet feltétlenül szükséges a kölcsönös 
elfogadható kompromisszum intézményének szem előtt tartása
továbbá a közlekedés tervezés további á
elemzése alapján a Közlekedés 
összetett problémakör megoldására

Az elkerülő út (vagy inkább a közúti 
hálózattervezési, forgalomszabályozási
forgalom-terhelés csökkenést eredményez
utcáin azáltal, hogy a forgalom egy jelentős 

Az új út a mintegy 30 % körüli,
versenytársává válhatna a Budakeszi
annak forgalmát.  

Ezáltal mind a közlekedési körülmények, mind a közlekedésbizto
nevezett térségben, mind pedig a torlódásm
környezeti terhelésének mérséklésében

Másrészről azonban a vizsgálatba bevont öt
környezetterelési problémákat okoz az út megvalósításának 
Budakeszi mamutfenyők és a Nádas
megbontása súlyos faállomány-
egészében ellehetetlenülne. 

A két fő szempontrendszer egymásnak feszülése, 

A jelen vélemény összeállításában
közlekedésbiztonsági, közlekedési szempontokat, mind pedi
környezetvédelem szempontjait 
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Budakeszi közlekedésfejlesztési koncepció 

Jelentős vita és nézetkülönbség alakult ki a Budakeszit részben észak-nyugatról 
szakaszának megépítésének tárgyában, illetve a megvalósítás lehetséges

az, hogy a belvárost jelentősen tehermentesítő
város határa közelébe érkezően déli irányultságot véve elhaladjon Budakeszi 

ugyanakkor ez az elkerülő ne okozzon  környezetromlást a vá
lakók számára, továbbá az épített és a természetes  környezetben.

ntartva annak a lehetőségét, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos adottságok és korlátozó 
szükséges a kölcsönös konszenzus és a minden

intézményének szem előtt tartása, a közlekedéshálózat
közlekedés tervezés további ágainak részletes áttanulmányozása és hatásrendszerének

 kft szakemberei az alábbi főbb megállapításokat teszik a 
problémakör megoldására: 

(vagy inkább a közúti elkerülés) megvalósítása kifejezetten
szabályozási, mind pedig környezetvédelmi szempontból

eredményezne a Telki út és a Dózsa György tér közötti térségek fő
a forgalom egy jelentős részét elszívná  erről a területről.  

körüli, átmenő forgalom minimum felét átvállalná, továbbá erős 
Budakeszi-Budaörs viszonylatban a Hűvösvölgyi irányának, csökkentve 

közlekedési körülmények, mind a közlekedésbiztonsági feltételek jelentősen
mind pedig a torlódásmentes üzemmód megnövekedése segít

környezeti terhelésének mérséklésében.  

l azonban a vizsgálatba bevont öt elkerülő nyomvonal közül három 
okoz az út megvalósításának helyszínén, illetve 

Budakeszi mamutfenyők és a Nádas-tó kiemelt jelentőségű, helyi védettségű terület, 
-károsodással járna, illetve a tó ismételt felélesztése részben

rendszer egymásnak feszülése, első látása feloldhatatlan ellentmondást jele

összeállításában részt vett szakemberek hangsúlyozzák, hogy 
, közlekedési szempontokat, mind pedig a környezet károsodás, 

 messzemenően figyelembe kell venni.  
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elkerülő 1103-as jelű 
megvalósítás lehetséges 

mentesítő, elkerülő szakasz a 
udakeszi jelenlegi beépítési 

környezetromlást a város ezen 
környezetben. 

ttságok és korlátozó 
konszenzus és a minden érdekelt fél által 

közlekedéshálózat tervezés, 
áttanulmányozása és hatásrendszerének 
főbb megállapításokat teszik a nevezett, 

kifejezetten kívánatos, mind 
pontból, mert számottevő 

és a Dózsa György tér közötti térségek főbb 

tvállalná, továbbá erős 
a Hűvösvölgyi irányának, csökkentve 

jelentősen javulnak a 
üzemmód megnövekedése segítene e térség 

közül három jelentős 
, illetve annak közelében.  A 

ettségű terület, melyeknek 
felélesztése részben, vagy 

ellentmondást jelent.  

szakemberek hangsúlyozzák, hogy mind a forgalmi 
környezet károsodás, 



Ennek érdekében szükségesnek 
vizsgálatokat (terület- és gazdaság
hatás,  forgalomgerjesztő hatás, a többi, a térséget részben vagy egészében kiszolgáló 
elemek komplex hatásainak figyelembe vétele stb.)

A kérdéskör részletes áttekintése
gyorsforgalmi út megvalósíthatóságával
hatásával.  

Az igen lényeges szerepkörbeli 
tárgyalt projekt nem alternatívái egymás

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy 
forgalmi szerepkörének megvalósítása
megvalósításra, ami e jelent projekt megvalósítását
egyszerű és olcsó kidolgozást, paramétereket alkalmazna
természetes környezetet nem károsítaná. (
megvalósítása, 30-40 km/h engedél
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Ennek érdekében szükségesnek látjuk a részletes, minden további szempontra kitterjedő további 
és gazdaság-fejlesztő hatás, elválasztó hatás, élővizek, talajvizek

hatás,  forgalomgerjesztő hatás, a többi, a térséget részben vagy egészében kiszolgáló 
figyelembe vétele stb.). 

tekintése során kiemelt fontossággal kell foglalkozni 
gyorsforgalmi út megvalósíthatóságával, és annak a jelen projekt megvalósítására gyakorolt leendő 

Az igen lényeges szerepkörbeli különbség okán szem előtt kell tartani, hogy  az M0
alternatívái egymásnak.  

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy feltétlenül van lehetőség az M0 környezetbarát, mégis kiemelkedő 
megvalósítása esetén is a gyakorlatilag teljességgel

projekt megvalósítását esetleg elhagyhatóvá tenné, vagy pedig olyan 
paramétereket alkalmazna, amely sem a helyi lakosságot, sem pedig a 

természetes környezetet nem károsítaná. (Alacsony szolgáltatást nyújtó, h
engedélyezett sebesség stb. )  
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szempontra kitterjedő további 
talajvizekre, gyakorolt 

hatás,  forgalomgerjesztő hatás, a többi, a térséget részben vagy egészében kiszolgáló hálózati 

tossággal kell foglalkozni az M0 leendő 
sítására gyakorolt leendő 

m előtt kell tartani, hogy  az M0 és a most 

környezetbarát, mégis kiemelkedő 
teljességgel környezetbarát 

tenné, vagy pedig olyan 
osságot, sem pedig a 

Alacsony szolgáltatást nyújtó, helyi gyűjtőút 
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