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1 BEVEZETŐ 

A SULPiTER1 (Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional 
freight transport) az Európai Unió Interreg Central Europe programja 
keretében finanszírozott projekt, melynek célja az európai nagyvárosi 
térségek logisztikai rendszerének, elsősorban a teherszállítási szokásoknak a 
módosítása, javítása azzal a céllal, hogy élhetőbb, tisztább városi környezet 
jöjjön létre és csökkenjen a CO2 kibocsátás. 

Jelen dokumentum a SULPITER projekt hazai partnerei számára készítendő 
tanulmányának első része, mely a FUA lehatárolásának nemzetközi 
módszertanát, a budapesti városi térség lehatárolását, illetve a XVIII. kerület 
és Vecsés területén végzett forgalomszámlálások eredményeit tartalmazza. 

                                                           
1 http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html 
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2 A FUNKCIONÁLIS VÁROSI TÉRSÉG (FUA) MEGHATÁROZÁSA 

2.1 AZ OECD MÓDSZERTAN ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT FUA 

2012-ben az Európai Bizottság és az OECD2 egységes módszertant dolgozott 
ki a funkcionális városi térségek meghatározásának céljából. A módszertant 
a Redefining „urban”: A new way to measure metropolitan areas c.3 
dokumentumban került publikálásra.  

A globális szinten is erősödő városiasodási folyamatok következtében ma 
már több mint 3 milliárd ember él városi térségekben, de ennek ellenére 
sokáig nem létezett a ’városi térség’ fogalmára egységes szemléletű 
meghatározás. A városi térség jelentésének tisztázása azért is fontos, mert a 
városok hagyományos közigazgatási határai sok esetben már nem egyeznek 
a valós, a város magja és vonzáskörzete által gazdaságilag egységként 
működő piacokkal. Emellett a globális trendek, a városok és városi térségek 
összehasonlításának fokozott igénye, valamint a városok és a gazdasági 
folyamatok közötti összefüggések egységes szemléletű kezelésének 
fontossága is szerepet játszott az egységes módszertan kialakításában. 

Az OECD és az Európai Bizottság definíciója a városi térségek területén 
kétféle területtípust határoz meg. Az egyik a core, a terület magja, a másik a 
hinterland, melybe a mag vonzáskörzetének települései tartoznak. A 
módszertan szerint a város vonzáskörzetébe azok a települések számítanak 
bele, ahonnan a foglalkoztatottak több mint 15%-a ingázik a városba.4  

A városi térségek méretük alapján négyféle kategóriába tartozhatnak: 

• Kisebb városi térségek - Small urban areas (népesség: 50.000 fő – 
200.000 fő) 

• Közepes méretű városi térségek - Medium-sized urban areas 
(népesség: 200.000 fő  – 500.000 fő) 

• Metropolisz városi térség - Metropolitan areas (népesség: 
500.000 fő – 1.500.000 fő) 

• Széles metropolisz városi térség - Large metropolitan areas 
(népesség: több mint 1.500.000 fő) 

                                                           
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
3 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/redefining-urban-9789264174108-
en.htm 
4 Lewis Dijkstra and Hugo Poelman: Cities in Europe – The New OECD-EC definition. 
Regional Focus RF 01/2012, Európai Bizottság. 



  Mobilissimus Kft.                                Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
9 

 

1. ábra: Funkcionális városi térségek lehatárolása Magyarországon5 

Magyarországon Budapest az egyetlen város, mely mérete alapján a Large 
metropolitan areas kategóriába esik. 500.000 fő és 1.500.000 fő közötti 
méretű metropolitan area nincs az országban, azonban 7 közepes méretű 
városi térség (medium sized urban areas) és 2 kisebb városi térség (small 
urban area) található az országban. 

 

2. ábra: Funkcionális városi térségek Magyarországon6 

Az OECD módszertana szerint a budapesti városi térség esetében a FUA 
magterülete maga a főváros, a hozzátartozó funkcionális településhálózatot 
pedig nagyobb részt Pest megye jelentős része, kisebb részt Nógrád, valamint 
Fejér megye egy része alkotja.  A FUA magterületének a népességszáma 
1 733 685 fő, a teljes FUA népességszáma 2 803 744 fő volt 2011-ben. 

                                                           
5 Forrás: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/all.pdf, p. 23. 
6 Forrás: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/all.pdf, p. 23. 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/all.pdf
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/all.pdf
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2.2 A FŐVÁROS MUNKAERŐPIACI VONZÁSKÖRZETE A KSH MÓDSZERTANA 
ALAPJÁN 

A KSH a főváros munkaerő-piaci vonzáskörzetét az OECD ajánlásnak 
megfelelő módszertan szerint határolja le, annyi módosítással hogy a területi 
egybefüggés megtartása érdekében a 15%-os feltételnek nem megfelelő, de 
a vonzáskörzet területén elhelyezkedő településeket is figyelembe veszi, a 
feltételnek megfelelő, de a vonzáskörzeten fizikailag kívül eső településeket 
azonban nem.  Ez alapján a vonzáskörzetet 182 település alkotja, közülük 149 
Pest megyébe, 33 pedig a szomszédos megyék valamelyikébe tartozik a 2011-
es népszámlálási adatok alapján.7 

 

3. ábra: A főváros és a megyei jogú városok vonzáskörzete a 2011.évi 
népszámlálási adatok alapján8  

A vonzáskörzet kiterjedtségét tekintve fontos az is, hogy jellemzően milyen 
távolságból érkeznek az ingázók az adott központba. A KSH meghatározása 
szerint a fentiekben lehatárolt területről átlagosan 30,6 km távolságból 
ingáznak Budapestre, de a vonzáskörzeten belül elhelyezkednek olyan 
települések is, amelyek akár 80 km-re fekszenek a fővárostól. 

 

                                                           
7 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ingazas.pdf - KSH - Az 
ingázás kiemelt célpontjai 
8 Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ingazas.pdf 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ingazas.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ingazas.pdf
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2.3 A BUDAPESTI VÁROSRÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA A TERÜLETFEJLESZTÉSI 
DOKUMENTUMOK ALAPJÁN 

Az országos és megyei területfejlesztési dokumentumok, kiemelten a Pest 
Megyei Területfejlesztési Koncepció9 (PMTFK) ugyanakkor a fentiekkel 
összhangban már nevesít egy Budapestet és Pest megyét magában foglaló 
városrégiót. A városrégió (metropolisz térség) része Budapest, az 
agglomeráció, Pest megye agglomeráción kívüli részei, illetve a körülbelül egy 
órányira fekvő kis- és közép-városok („csapágyvárosok”). A metropolisz 
térség a Kárpát-medence központja, mely gazdasági, valamint K+F+I ereje 
révén meghatározó és versenyképes résztvevője lehet az európai 
várostérségek alkotta erőtérnek is, lakossága közel 4 millió fő. 

 

4. ábra: A metropolisztérség szerkezete, csapágyvárosok, térségi központok10 

 

 

 

 

                                                           
9 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013. december 
10 Budapest és Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának közös javaslata, forrás: 
Pest Megyei területfejlesztési Koncepció 
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2.4 A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ LEHATÁROLÁSA A BUDAPESTI 
AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ALAPJÁN 

Az országban területrendezés tekintetében két kiemelten kezelendő térség 
került lehatárolásra. Az egyik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a másik pedig a 
Budapesti Agglomerációs Térség. E kettő területén az OTrT (Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény) előírásait a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terve, valamint a Balatoni Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Terve előírásainak figyelembe vételével kell 
kezelni. 

Az agglomeráció területén belüli szabályozást a 2005. évi LXIV. törvény a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről  (a 2011. évi LXXXVIII. 
törvénnyel módosítva) tartalmazza. A törvény alapján a Budapesti 
Agglomeráció magába foglalja Budapestet és a körülötte kialakult, 81 
településből álló településgyűrűt. Az agglomeráció lakosszáma 2010 elején 2 
millió 529 ezer fő volt, mely az ország népességének negyedét jelenti. A 
főváros népességszáma ezen belül 1 millió 722 ezer, az agglomerációs 
övezeté 808 ezer fő volt. 

 

5. ábra: A budapesti agglomeráció közigazgatási térképe, 2010. január 1.11 

 

                                                           
11 Forrás: www.terport.hu /kiemelt-tersegek/budapesti-agglomeracio 
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2.5 A SULPITER PROJEKT SORÁN ALKALMAZOTT FUA LEHATÁROLÁS 
BUDAPEST XVIII. KERÜLETE ÉS VECSÉS VONATKOZÁSÁBAN 

A SULPiTER projekt célja a városi térségek logisztikai helyzetének fejlesztése 
környezetbarát megoldásokkal és a CO2 kibocsátás csökkentésével. A projekt 
célterületei a funkcionális városi térségek, hiszen a városi kereskedelem, 
áruszállítás nem korlátozódik a város hagyományosan vett közigazgatási 
határain belülre, a logisztikai folyamatok fontos szereplői, a logisztikai és 
konszolidációs központok pedig elsősorban a közigazgatási határ környékén 
vagy azon kívül helyezkednek el. Emiatt ezeket a térségeket integráltan kell 
kezelni. 

Budapest esetében speciális a helyzet, hiszen az OECD kategorizálás 
esetében, illetve az agglomeráció tekintetében is a városi térség több mint 2 
millió ember lakhelyét jelentené, mely terület túl nagy ahhoz, hogy a 
SULPiTER projekt keretein belül részletesen vizsgálni lehessen.  

Jelen dokumentum ebből következőleg több szinten elemzi a helyzetet.  

- A projekt fókusz területe Budapest XVIII. kerülete (Pestszentlőrinc, 
Pestszentimre), valamint Vecsés területe.  

- A projekt kitekintési területe pedig Budapest közigazgatási területe.  
 

 

6. ábra: Budapest és a fókusz terület (XVIII. kerület és Vecsés) 

Budapest XVIII. kerülete a város délkeleti részében, a közigazgatási határ 
mentén fekszik. Vecsés a XVIII. kerülethez szervesen csatlakozva, a 
közigazgatási határon kívül található. A két területet elsősorban a Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapcsolja össze, mely a kerület területére 
és Vecsésre is átnyúlik és csak a XVIII. kerületen, illetve Vecsésen keresztül 
lehet megközelíteni. A két területet úthálózat tekintetében elsősorban az 
Üllői út (400-as főút) és a 4--es főút (Ferihegyi repülőtérre vezető út) 
kapcsolja össze, valamint mindkettőn áthalad a 100a Budapestet a repülőtér 
érintésével Szolnokkal összekötő vasútvonal. 
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A budapesti, speciális, kétszintű önkormányzati rendszer szintén indokolta a 
térség két szinten való kezelését, mert a projekt partnerei Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Vecsés Város 
Önkormányzata, a Budapest Főváros Önkormányzata azonban nem. A két 
terület méretben körülbelül egyforma, a XVIII. kerület 38,6 km², Vecsés 36,2 
km², népességszámban azonban nagyon különbözőek, a kerületben a 
lakosszám 98 499 fő, míg Vecsésen ennek közel ötöde 20 088 fő volt 2011-
ben.  

 

7. ábra: A Budapest XVIII. kerülete (Pestszentlőrinc, Pestszentimre és Vecsés) 
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3 A VIZSGÁLATI TERÜLETEN BELÜL ELHELYEZKEDŐ GAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA 

A projekt célja a kiskereskedelmi egységek logisztikai, áruszállítási 
szokásainak alapos megismerése. Ennek céljából egy részletes,  összesen 381 
interjúból álló kikérdezésre kerül sor Budapesten és a projekt fókusz 
területén, a XVIII. kerületben és Vecsésen.  

A vizsgálandó gazdasági tevékenységek területi megoszlásának tekintetében 
a korábban bemutatott kétszintű megközelítést alkalmaztuk. Budapesten (a 
XVIII. kerület kivételével) a gazdasági egységek egy kisebb része, közel 0,6%-
a kerül kikérdezésre, míg a fókusz területen nagyobb mintát vizsgálunk, a 
gazdasági egységek mintegy 4%-os mintáján végzünk kikérdezéseket. 

Budapest térszerkezete, a kerületek egymáshoz való szervesebb kötődése 
alapján bizonyos kerületek összevonásával 19 zónát képeztünk a főváros és 
Vecsés területén. A kikérdezés a zónákban elhelyezkedő megfelelő profilú 
vállalkozások számára nézve reprezentatív volt. A főváros területén történő 
kikérdezések célja az adott zónák alközpontjainak, városrészi központjainak 
alaposabb megismerése, feltárása, így az adott zóna központi területén 
történnek a kikérdezések.  

 

8. ábra: A kerületek összevonásával képzett 19 zóna Budapest és Vecsés területén 
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A kikérdezések az Építőipar (F) Kereskedelem, gépjárműjavítás (G) és a 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (I) nemzetgazdasági ágak egyes 
kategóriáiba eső tevékenységgel rendelkező kereskedelemi és szolgáltatási 
egységekben történnek.  

1. táblázat: A kikérdezett üzletek lehetséges besorolása nemzetgazdasági ágak szerint 

F – Építőipar  

F 41  Épületek építése 

F 42 Egyéb építmény építése 

F 43 Speciális szaképítés 

G- Kereskedelem, gépjárműjavítás 

G45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

G46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 

G47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 

I – Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

I55 Szálláshely-szolgáltatás 

I56 Vendéglátás 
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2. táblázat: A kikérdezések célterületei zónánként 

Kerület Népesség Terület 
(km2) 

Népsűrűség 
(fő/km2) 

Működő 
vállalkozások 

(F41, F42, 
F43, G45, 
G46, G47, 
I55, I56) 

Interjúk 
száma  

Célterületek 

I+V+VI+VII 143 365 10 13 693 6 543 36 I. kerület: Vár, Krisztina krt., Mészáros utca 
V. kerület: Kiskörút, Kossuth Lajos utca, Váci utca, Október 6. utca 
VI. kerület: Teréz krt.-on belüli terület, Andrássy út, Nagymező utca, Teréz krt., 
Jókai tér, Király utca VI. kerület felőli oldala  
VII. kerület: Erzsébet körúton belüli terület, Rákóczi út VII. kerület felőli oldala, 
Károly krt., Király utca VII. kerület felőli oldala, Gozsdu udvar 

II. 89 903 36 2 474 2 607 15 Margit krt., Széll Kálmán tér kerülethez tartozó oldala és környéke, Lövőház 
utca sétáló utcás része 

III. 130 415 40 3 285 3 642 20 Bécsi út Szépvölgyi út és Nagyszombat utca közti szakasza, Kolosy tér, Csemete 
utca, Bokor utca, Puskás Öcsi tér, Lajos utca kerületi szakasza, Szentlélek tér -  
Fő tér és környéke 

IV. 101 558 19 5 396 2 094 12 Árpád út és István út Újpest Központ környékén, Szent István tér - Újpesti piac 
környéke 

VIII+IX 135 867 19 7 011 4 161 23 VIII. kerület: József krt.-on belüli terület, József krt., Rákóczi út kerület VIII. 
kerület felőli oldala, Corvin sétány 
IX. kerület: Ferenc krt.-on belüli terület, Ráday utca, Ferenc krt. 

X. 78 414 32 2 414 2 604 15 Kőrösi Csoma Sándor stny. és környéke, Kőrösi Csoma Sándor út 
XI. 151 812 33 4 533 4 138 23 Bartók Béla út Szent Gellért tér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza és 

környező mellékutcák, Karinthy Frigyes út 
XII. 58 171 27 2 181 1 341 8 Böszörményi út, Szent Orbán tér, Alkotás utca kerületi szakasza, Krisztina krt. 

XII. kerület felőli oldala 
XIII. 120 256 13 8 954 3 521 19 Belső Újlipótváros; a Szent István krt. a Váci út, a rakpart és a Gogol utca által 

határolt terület 
XIV. 124 841 18 6 886 3 716 21 Thököly út, Csömöri út,  Nagy Lajos király útja, Erzsébet királyné útja 
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XV. 80 573 27 2 991 2 451 14 Rákos út a Szerencs utca és a Wesselényi utca közötti szakasza, Illyés Gyula 
utca, Fő utca, Kossuth utca, Fő út, Régi fóti út  

XVI. 73 486 34 2 193 2 309 12 Veres Péter út 
XVII. 87 793 55 1 602 2 111 12 Pesti út Bakancsos utca és Ferihegyi úti kereszteződése környéke 
XVIII. 101 738 39 2 636 2 628 92 Üllői út (XVIII. kerületi szakasza végig), Gilice tér, Nagykőrösi út - Dózsa György 

út - Nemes utca környéke, Alacskai úti ltp. Környéke, Havanna ltp környéke 
XIX+XX 126 052 22 5 844 3 067 18 Pesterzsébet: Kossuth Lajos utca, Topánka u., Kispest: Üllői út (XIX. Kerületi 

szakasza), Ady Endre út 
XXI. 76 911 26 2 987 1 739 10 Kossuth Lajos utca városközponti szakasza, Szent Imre tér és környéke, II. 

Rákóczi F. út 
XXII. 54 611 34 1 595 1 508 8 Budafok, Városház tér és környéke 
XXIII. 23 641 41 580 650 4 Hősök tere és környéke 

Vecsés 20 463 36 566 539 19 Telepi út, Dózsa György út, Fő út (400-as út)  
  1 779 870 561,3   51 369 381   
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4 KÖZÚTI KERESZTMETSZETI FORGALOMSZÁMLÁLÁS A XVIII. 
KERÜLET ÉS VECSÉS TERÜLETÉN 

4.1 A FELMÉRÉS MÓDSZERTANA 

A közúti keresztmetszeti forgalomszámlálásra 2017. november 21. és 23-a 
között került sor.  

A XVIII. kerület és Vecsés város területén több helyszínen, a meghatározóbb 
utak mentén kijelölt 20 kordonponton irányonként került sor az áthaladó 
járművek megszámlálására.  A mérés reggel 6:30 és 9:30 között, délután 
14:00 és 18:00 között zajlott, a mérőszemélyzet 15 perces bontásban, 7 
járműkategóriában számolta az áthaladó járműveket. 

Járműkategóriák: 

• személygépkocsi 
• kistehergépkocsi 
• autóbusz 
• közepes tehergépkocsi (2 tengelyes) 
• nehéz tehergépkocsi (3 vagy több tengely) 
• motorkerékpár 
• kerékpár 

A mérés folyamatosságát és minőségét tartalék személyzet és folyamatos 
ellenőrzés biztosította. 

4.2 MÉRÉSI HELYSZÍNEK 

A követkető városi kordonpontokon történtek a számlálások: 

• P1 kordonpont – Gyömrői út 
• P2 kordonpont – Nefelejcs utca 
• P3 kordonpont – Üllői út 
• P4 kordonpont – Csévéző utca 
• P5 kordonpont – Üllői út 
• P6 kordonpont – Cziffra György utca 
• P7 kordonpont – Péterhalmi út 
• P8 kordonpont - Méta utca 
• P9 kordonpont – Nagykőrősi út 
• P10 kordonpont – Ferihegyi Repülőtérre vezető út 
• P11 kordonpont – Dózsa György utca 
• P12 kordonpont – Nagykőrősi út 
• V1 kordonpont – Üllői út 
• V2 kordonpont – Széchenyi utca 
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• V3 kordonpont – Lincoln út 
• V4 kordonpont – Repülőtéri bekötőút 
• V5 kordonpont – Fő út 
• V6 kordonpont – Dózsa György út 
• V7 kordonpont – Telepi út 
• V8 kordonpont – Fő út 

 
 
A következő térképen a kordonpontok pontos helyszínei láthatóak:  
 

 

9. ábra - A mérési helyszínek 

4.3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

Az egyes kordonpontok mérési eredményei a következő diagramokon 
láthatóak. A diagramokon a forgalomnagyság egységjármű/negyedóra vagy 
egységjármű/négy negyedóra mennyiségben szerepel. Az egységjármű a 
forgalmi tervezés során használt fogalom, mely segít összehasonlíthatóvá 
tenni különböző járműtípusok által generált forgalmi terhelés mértékét. Ez 
azt jelenti, hogy különböző járműtípusokat személygépjármű egységre 
fordítják át, tehát az egységjármű mennyiség megmutatja, hogy milyen lenne 
egy adott keresztmetszet forgalmi terhelése akkor, ha csak személygépjármű 
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haladna át rajta. Az egységjármű értékek előállítása az Útügyi Műszaki Előírás 
szorzói alapján történt. 

A negyedórás és görgetett négynegyedórás kifejezések szintén a tervezési 
gyakorlatban használt időegységek. A görgetett időjellemző az egymást 
követő, 4x15 perces mérési időszakok forgalmi adatainak összesítését jelenti, 
ezáltal lehetséges nagyobb pontossággal meghatározni a terheltebb 
időszakokat.  

Az egyes kordonpontok esetében a két különböző irányú forgalom eltérő 
színnel került kirajzolásra a diagramokon. Továbbá a forgalom összetételéről 
is készült elemzés minden egyes kordonpont mindkét irányának forgalmi 
adatai alapján. 

A felmérés alapján az egyes kordonpontok forgalmi jellegzetességei a 
következők: 

4.3.1 P1 KORDONPONT (GYÖMRŐI ÚT) 

 

10. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P1 kordonpont - Gyömrői út) 
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11. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P1 kordonpont - Gyömrői út) 

 

12. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P1 kordonpont - Gyömrői út - Budapest felé) 
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13. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P1 kordonpont - Gyömrői út - Vecsés felé) 

4.3.2 P2 KORDONPONT (NEFELEJCS UTCA) 

 

14. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P2 kordonpont - Nefelejcs utca) 
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15. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P2 kordonpont - Nefelejcs utca) 

 

16. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P2 kordonpont - Nefelejcs utca - Budapest felé) 
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17. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P2 kordonpont - Nefelejcs utca - Vecsés felé) 

4.3.3 P3 KORDONPONT (ÜLLŐI ÚT) 

 

18. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P3 kordonpont - Üllői út) 
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19. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P3 kordonpont - Üllői út) 

 

20. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P3 kordonpont - Üllői út - Vecsés felé) 
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21. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P3 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 

4.3.4 P4 KORDONPONT (CSÉVÉZŐ UTCA) 

 

22. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P4 kordonpont - Csévéző utca) 
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23. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P4 kordonpont - Csévéző utca) 

 

24. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P4 kordonpont - Csévéző utca- 4-es sz. főút felé) 
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25. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P4 kordonpont - Csévéző utca- XVII. kerület felé (Móra Ferenc 
utca felé)) 

4.3.5 P5 KORDONPONT (ÜLLŐI ÚT) 

 

26. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P5 kordonpont - Üllői út) 



  Mobilissimus Kft.                                Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
30 

 

27. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P5 kordonpont – Üllői út) 

 

28. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P5 kordonpont - Üllői út - Vecsés felé) 
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29. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P5 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 

4.3.6 P6 KORDONPONT (CZIFFRA GYÖRGY UTCA) 

 

30. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P6 kordonpont - Cziffra György utca) 
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31. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P6 kordonpont - Cziffra György utca) 

 

32. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P6 kordonpont - Cziffra György utca - Körforgalomba 
behaladók) 
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33. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P6 kordonpont - Cziffra György utca - Körforgalomból 
kihaladók) 

4.3.7 P7 KORDONPONT (PÉTERHALMI ÚT) 

 

34. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P7 kordonpont- Péterhalmi út) 
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35. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P7 kordonpont - Péterhalmi út) 

 

36. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P7 kordonpont - Péterhalmi út - Körforgalomba behaladók) 
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37. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P7 kordonpont - Péterhalmi út - Körforgalomból kihaladók) 

4.3.8 P8 KORDONPONT (MÉTA UTCA) 

 

38. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P8 kordonpont - Méta utca) 
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39. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P8 kordonpont - Méta utca) 

 

40. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P8 kordonpont - Méta utca - Szentlőrinci út, M5 felé) 



  Mobilissimus Kft.                                Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
37 

 

41. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P8 kordonpont - Méta utca - XVIII. kerület központ felé) 

4.3.9 P9 KORDONPONT (NAGYKŐRÖSI ÚT) 

 

42. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P9 kordonpont - Nagykőrösi út) 
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43. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P9 kordonpont - Nagykőrösi út) 

 

44. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P9 kordonpont - Nagykőrösi út- Budapest felé) 
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45. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P9 kordonpont - Nagykőrösi út - Gyál felé) 

4.3.10  P10 KORDONPONT (FERIHEGYI REPÜLŐTÉRRE VEZETŐ ÚT) 

 

46. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P10 kordonpont- Ferihegyi Repülőtérre vezető út) 
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47. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P10 kordonpont- Ferihegyi Repülőtérre vezető út) 

 

48. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P10 kordonpont - Ferihegyi Repülőtérre vezető út Budapest 
felé) 
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49. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P10 kordonpont - Ferihegyi Repülőtérre vezető út Vecsés felé) 

4.3.11 P11 KORDONPONT (DÓZSA GYÖRGY UTCA) 

 

50. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P11 kordonpont- Dózsa György utca) 
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51. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P11 kordonpont- Dózsa György utca) 

 

52. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P11 kordonpont - Dózsa György utca - Dózsa György utca dél 
felé) 
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53. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P11 kordonpont - Dózsa György utca - Nagykőrösi út felé) 

4.3.12  P12 KORDONPONT (NAGYKŐRÖSI ÚT) 

 

54. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P12 kordonpont - Nagykőrösi út) 



  Mobilissimus Kft.                                Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
44 

 

55. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P12 kordonpont- Nagykőrösi út) 

 

56. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P12 kordonpont - Nagykőrösi út - Gyál felé) 
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57. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P12 kordonpont - Nagykőrösi út - Budapest felé) 

4.3.13  V1 KORDONPONT (ÜLLŐI ÚT) 

 

58. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V1 kordonpont - Üllői út) 
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59. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V1 kordonpont - Üllői út) 

 

60. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V1 kordonpont - Üllői út - Vecsés központ felé) 
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61. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V1 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 

4.3.14  V2 KORDONPONT (SZÉCHENYI UTCA) 

 

62. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V2 kordonpont - Széchenyi utca) 
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63. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V2 kordonpont - Széchenyi utca) 

 

64. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V2 kordonpont - Széchenyi utca - Széchenyi utca dél felé) 
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65. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V2 kordonpont - Széchenyi utca - 4-es sz. főút felé) 

4.3.15  V3 KORDONPONT (LINCOLN ÚT) 

 

66. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V3 kordonpont - Lincoln út) 
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67. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V3 kordonpont - Lincoln út) 

 

68. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V3 kordonpont – Lincoln út – Felüljáró felé) 
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69. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V3 kordonpont - Lincoln út - 4-es sz. főút felé) 

4.3.16  V4 KORDONPONT (REPÜLŐTÉRI BEKÖTŐÚT) 

 

70. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút) 
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71. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút) 

 

72. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút - Repülőtérre 
behaladók) 



  Mobilissimus Kft.                                Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
53 

 

73. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút - Repülőtérről kihaladók 

4.3.17   V5 KORDONPONT (FŐ ÚT) 

 

74. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V5 kordonpont - Fő út) 
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75. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V5 kordonpont - Fő út) 

 

76. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V5 kordonpont - Fő út - Üllő felé) 
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77. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V5 kordonpont - Fő út - Budapest felé) 

4.3.18  V6 KORDONPONT (DÓZSA GYÖRGY ÚT) 

 

78. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V6 kordonpont - Dózsa György út) 
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79. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V6 kordonpont - Dózsa György út) 

 

80. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V6 kordonpont - Dózsa György út -Körforgalom felé) 
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81. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V6 kordonpont - Dózsa György út - Gyál felé) 

1.3.2.  V7 KORDONPONT (TELEPI ÚT) 

 

82. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V7 kordonpont - Telepi út) 
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83. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V7 kordonpont - Telepi út) 

 

84. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V7 kordonpont - Telepi út - Rendelőintézet felé) 
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85. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V7 kordonpont – Telepi út - Éva utca felé) 

4.3.19  V8 KORDONPONT (FŐ ÚT) 

 

86. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V8 kordonpont - Fő út) 
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87. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V8 kordonpont - Fő út) 

 

88. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V8 kordonpont - Fő út - Budapest felé) 
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89. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V8 kordonpont - Fő út - Üllő felé) 

4.3.20  SZÁMÍTOTT NAPI FORGALMAK KORDONPONTOKÉNT ÉS IRÁNYONKÉNT 

Az Útügyi Műszaki Előírás napi gépjárműforgalom meghatározásának 
segédlete alapján meghatároztuk a mérési időszak forgalmi adatai alapján a 
teljes napi forgalmat. A szorzótényezők közül a nem üdülő jellegű forgalom 
tényezőjét használtuk arányosítva a mérési időtartamához.  

A következő eredmények születtek: 
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90. ábra: Számított napi forgalmak kordonpontonként és irányonként (Pestszentlőrinc, Pestszentimre) 
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91. ábra: Számított napi forgalmak kordonpontonként és irányonként (Vecsés) 
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5 ADATIGÉNYLÉSBŐL – AZ EGYSÉGES FORGALMI MODELLBŐL – 
SZÁRMAZÓ ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 

5.1 MÓDSZERTAN 

A projekt keretében egy adatigénylés is lebonyolításra került, mely a 
Budapesti Közlekedési Központ birtokában lévő Egységes Forgalmi Modell 
adataira irányult.  

Az Egységes Forgalmi Modell, egy folyamatosan karbantartott, rendszeresen 
frissülő, a BKK Zrt. saját tulajdonában lévő döntéstámogató eszközként 
funkcionáló közlekedési modell, amely biztosítja a jövőben indítandó 
projektek stabil szakmai megalapozását, áttekinthetőségét és a modellezési 
munkarészek egységességét. 

Az Egységes Forgalmi Modell összközlekedési modell-koncepción alapul, 
egységes modellezési alapot jelent a közlekedésfejlesztési tervezések 
elvégzéséhez: a modell szoftver-független kialakításának köszönhetően 
bármely tervező cég számára hozzáférhető és használható, a különböző 
tervezési feladatokhoz kapcsolódó újabb fejlesztések révén folyamatosan 
fejleszthető, tökéletesíthető. 

A modell rendelkezik közúti, kerékpáros és közösségi közlekedési 
adatrétegekkel is. Az adatok frissítése bizonyos időközönként szükségszerű, 
ekkor egy előre meghatározott módszertan szerint forgalomszámlálásokat 
szükséges lebonyolítani.  

Az Egységes Forgalmi Modell adatai közül a közúti közlekedési adatokat 
használtuk fel, annak is a legfrissebb, 2016 őszén történő 
forgalomszámlálások eredményeit.  

A modellben szereplő helyszínek közül kiválasztottunk húszat, amelyek 
Budapest jelentősebb bemenő útjain találhatóak. A modellben található 
adatok szintén hét járműkategóriás, kétirányú keresztmetszeti 
forgalomszámlálásból származnak. Ezek az adatok nem csak a mérési 
időszakra vonatkozóan szerepelnek az adatbázisban, hanem megfelelő 
szorzótényezők használatával a napi forgalmak is kiszámításra kerültek.  

5.2 MÉRÉSI HELYSZÍNEK 

A következő mérési helyszínek kerültek kiválasztásra az Egységes Forgalmi 
Modell mérőhelyszínei közül:  
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92. ábra - A kiválasztott kordonpontok az Egységes Forgalmi Modell mérőhelyszínei közül 

Az Eredmények fejezetben A-val és B-vel jelölt irányok a következő táblázat 
alapján azonosíthatóak be:  
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Helyszínkód Helyszín A irány B irány 
K14 Bécsi út (Táborhegyi út - Laborc utca) Városhatár 

(KI) 
Városközpont 
(BE) 

K17 Szilágyi Erzsébet fasor (Budagyöngyénél) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K21 Budaörsi út (Nagyszőlős utcai aluljárótól északra) Sasadi út 
(KI) 

BAH-
csomópont (BE) 

K24 Balatoni út (Benzinkút - Kőérberki utca) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K27 6-os út (M0 csomópontnál) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K28 II. Rákóczi Ferenc út (Erdősor utca - Mag utca között) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K29 Grassalkovich út (Hősök tere - Vecsés út) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K32 Üllői út (városhatár, Sorompó buszmegálló 
vonalában) 

Vecsés (KI) Pszt.lőrinc (BE) 

K33 Ferihegyi reptérre vezető út (városhatár, D porta 
buszmegállónál) 

Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K60 Váci út (Tinódi utca - Garam utca) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K65 Rákospalotai határút (Szentmihályi út - György utca 
között) 

Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K67 Szabadföld út (Cinke utca - Ostoros út) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K71 Pesti út (Bátor utca) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K72 Külső Szilágyi út (M0 közelében) M0 (KI) Városközpont 
(BE) 

K73 Váci úti lehajtó (Óceánárok utca - M0) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K75 Régi Fóti út (Szántóföld utca - városhatár) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K78 M3 bevezető (Arany János utca gyalogos felüljáróról) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K79 Repülőtéri út (Repülőtér főbejáratától nyugatra) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K89 Madzsar József utca (Juhász Gy. utcától északra) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

K91 M5 bevezető (Kika felüljáró töltéséről) Városhatár 
(KI) 

Városközpont 
(BE) 

 

5.3 EREDMÉNYEK 

A kiválasztott mérőhelyszínekre vonatkozóan leválogattuk a modell 
adatbázisából a legfrissebb mérési értékeket.  Ezekre vonatkozóan a napi 
forgalmi adatokat vizsgáltuk járműkategória szerinti bontásban. A következő 
eredmények születtek: 
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93. ábra: Számított napi forgalmak kordonpontonként és irányonként (Adatforrás: EFM) 
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94. ábra - Egyes kordonpontokon a napi forgalomnagyság járműkategóriánként (Adatforrás: EFM) 

A kapott eredmények összevethetőek az általunk felmérésre került 
helyszínek értékeivel.  
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