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A projekt alapadatai

• Projekt címe: Kaszásdűlő – Szérűskert utca menti közösségi célú 
fejlesztések

• TÉR_KÖZ 2018 = Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs 
pályázata 

• Megítélt támogatás összege: 300 000 000 Ft

• Szükséges önerő összege: 321 451 857 Ft

• Projekt tervezett összköltsége: bruttó 621 451 857 Ft



A projekt alapadatai

Kötelezően megvalósítandó elemek:

- közterületek rehabilitációja, funkciókkal

 való bővítésük

- multifunkciós sportpálya kialakítása

- gyalogos kapcsolatok fejlesztése     

- zöldfelületek fejlesztése

- köztéri berendezések, utcabútorok 

kihelyezése



Közösségi tervezés eredményei

1. Pethe Ferenc tér rendezése: árnyékolás, vízjáték korszerűsítése, játszóeszközök 
telepítése a rendelő  előtt ,  új és egységes parkbútorok ,  Spar akadálymentes 
megközelítésének javítása, közvilágítás fejlesztése

2. Dugovics Titusz tér rendezése: gyalogos útvonalak kijelölése és burkolása, orvosi 
rendelő parkolójának rendezése, néhány új pad elhelyezése, dombon leülős rész 
kialakítása, rézsű, szivarfák alatti terület padokkal való ellátása, új járda kialakítása a 
Szérűskert utca mentén

3. Huszti út – Kaszásdűlő utca közötti terület rendezése: multifunkciós sportpálya 
kialakítása, sávos futópálya, köztéri mosdóhelyiség, mászófal, pingpongasztal, teqball 
asztal

4. Közlekedés javítása: Kaszásdűlő utca – Szérűskert utca találkozásának lezárása, K+R 
parkolók kialakítása a Szérűskert utca gyalogos részének végénél (az iskolába autóval 
érkező szülők gyors tovább haladását segítik), egyirányúsítás az Apát utca – Szérűskert 
utca – Köles utca útvonalon az óramutató járásával ellentétes irányban, gyalogos 
közlekedés előnyben részesítése a Szérűskert utca és Apát utca Pethe Ferenc téri 
csatlakozásainál





Műszaki tartalom
• Növényültetés, esőkert 

kialakítása

• Padok, hulladékgyűjtők, ivókutak 
és kerékpártárolók telepítése

• Útburkolat csere és 
forgalomtechnikai változások a 
Pethe Ferenc tér körül

• Multifunkciós sportpálya 
kialakítása a Huszti út mentén, 
sport- és játszóeszközök 
telepítése (játszótéri eszközök, 
mászófal, teqball, ping-pong 
asztal, kosárpalánk, focikapu)

• Napvitrola telepítése a Pethe F. 
téren

• Közvilágítás, közmű, 
mosdókonténer telepítése

• Szökőkút átalakítása

• Öntözőhálózat kiépítése





Jelenlegi forgalmi 
rend

Kétirányú forgalom

Kétirányú forgalom

Kétirányú forgalom

Kétirányú forgalom



Tervezett forgalmirend 
változás

Kaszásdűlő utca lezárása 
köztéri virágtartó 
konténerekkel a Dr.Szent-
Györgyi Albert Általános 
Iskola és Kaszásdűlő utca 11. 
sz. épület közötti

Szérűskert utca lezárása az 
Óbudai Almáskert Óvoda és 
Óbudai Szérűskert Bölcsőde 
előtti szakaszon , Szérűskert 
utca haladási irányának 
megfordítása a Kaszásdűlő u. 
3. és Kaszásdűlő u. 5. épületek 
közötti szakaszon

Szérűskert utca 
egyirányúvá tétele a 
Nyugdíjasház előtti 
szakaszon, haladás iránya 
az Apát utca felől a 
Kaszásdűlő utca irányába 

Az épületek 
közötti, lezárt 
útfelületen egy 7 
férőhelyes 
merőleges parkoló 
létesül. Létesül 
továbbá egy két 
férőhelyes K+R 
parkoló a 
Szérűskert utca 
mentén. 



Forgalmi rend 
változás 
indoklás

• Forgalomtechnikai szempontból a teljes 
lakótelep lakó- pihenő övezetként kijelölt, 
forgalom-csillapított terület. Az övezetbe a Huszti 
út és a Búza utca déli része (HÉV átjáró és a 
körforgalom közötti szakasz) nem tartozik bele, itt 
a megengedett legnagyobb haladási sebesség 50 
km/h. 

• A lakótelep a nagy forgalmú 10-es és 11-es 
számú főutak közé van be-ékelődve, illetve a 
budai alsó rakpart irányából érkezve is itt 
található az első lehetőség a H5 hév vonalának 
keresztezésére. Jelentős az átközlekedő forgalom , 
jellemzően nem csak a Búza utca és Huszti út 
mentén, hanem a lakóövezeti utcákban is. 

(Forgalom számlálási eredmények: 2020. június 19-én és 23-án 
reggel 6-9 óra között, tanítási időszakon kívül , illetve 2020. 
szeptember 17.)



I. ütem



II. 
ütem



III. 
ütem



IV. ütem



V. 
ütem



Köszönjük 
figyelmüket!


