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FEJLESZTÉSI JAVASLAT 
A FONÓDÓ VILLAMOSOK ÉS A 9-ES AUTÓBUSZ ELŐNYBEN 

RÉSZESÍTÉSE A II. ÉS III. KERÜLETBEN 

Összefoglaló 

E dokumentumban részletezzük a Budai Fonódó Villamoshálózat II. és III. kerületi szakaszain, 

valamint a 9-es autóbusz Lajos utcai szakaszán jelentkező problémákat, és felvázoljuk a megoldási 

lehetőségeket. Az érintett kerületek utasai hosszú évek után és jelentős kellemetlenségek árán 2016 

januárjában végre használatba vehették a 12 milliárd forintból kiépült Fonódó villamoshálózatot, 

mely azonban egy év elteltével is jelentős problémákkal küzd. 

Egyrészről a jelzőlámpák nem segítik megfelelően a villamosok haladását, másrészről a Bécsi úti és 

a Frankel Leó úti vágányokon haladó átmenő forgalom 3-5 perces késéseket okoz (ez éves szinten 

két nap szabadidő elvesztésével jár az utasoknak), de az elmúlt időszakban nem voltak ritkák a 

negyedórás sorbanállások sem. Általánosságban is kiemelt fontosságú lenne a villamosok előnyben 

részesítése, most viszont a beavatkozás még sürgősebb, hiszen a 2017 nyarán megkezdődő 

metrópótlás garantáltan dugókat fog okozni a budai oldalon is. Mindemellett a környék másik fontos 

járata, a 9-es autóbusz is jelentős késéseket szenved el a Kolosy tér környezetében rendszeresen 

kialakuló torlódások miatt. 

Megoldási javaslatunk alapján a villamosvágányokra déli irányban csak a közösségi közlekedési 

járművek, a kerékpárosok és a helyi lakosok hajthatnának be, a 9-es és 109-es autóbuszok pedig a 

Nagyszombat utca és a Margit híd között a síneken haladnának. Ezáltal a buszok és a villamosok 

mentesülnének a környék forgalmi viszonyaitól és sokkal megbízhatóbban közlekedhetnének, míg 

az Árpád fejedelem útján lévő buszsáv felszabadítható lenne az autóforgalom részére. A vágányokra 

északi irányban továbbra is be lehetne hajtani, azaz az érintett szakaszon lévő intézmények és cégek 

továbbra is elérhetőek lennének. Részletezzük továbbá, hogy pontosan mely csomópontokban 

lenne szükség a lámpaprogramok módosítására. 

A javasolt változtatások pozitív hatásai naponta kb. 50.000 utast érintenének; a környék közlekedése 

megbízhatóbbá válna, miközben a közúti kapacitás összhálózati szinten nem csökkenne, az 

előnyben részesítések miatt pedig az érintett járatok mentesülnének a közelgő metrópótlás miatt 

kialakuló nagyobb torlódásoktól is. 

1. Bevezető 

A Fonódónak köszönhetően a II. és a III. kerület évtizedek óta hiányzó közvetlen kapcsolatokat 

kapott vissza, Buda villamoshálózata pedig újra egy rendszert alkot. A projekt összesen 12 milliárd 

forintból valósult meg és a kivitelezés több mint másfél évig tartott, mely időszak nagy részében a 

környékbelieket és az arra közlekedőket sok kellemetlenség érte – elég csak a Margit hídnál 

hónapokon keresztül érvényben lévő sávszűkületre emlékezni. A hálózatot érintő kezdeti kritikus 

problémák jó része mára orvosolva lett, azonban még most is joggal érezhetik úgy az utasok, hogy 

a sok várakozás, sok pénz és a sok kellemetlenség nem volt elegendő ahhoz, hogy a szerelvények 

gyorsan és akadálytalanul közlekedhessenek a vonalon. 
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2. Kulcsproblémák 

Egyrészről a csomópontok lámpaprogramjait lenne indokolt módosítani. Némely jelzőlámpa a 

villamosok szempontjából rosszkor, vagy nem elég sűrűn vált, míg bizonyos helyszíneken a lámpás 

szabályozás az elhanyagolható forgalom miatt teljesen el is hagyható. A közúti forgalomtól 

eltekintve jelenleg a villamosok legtöbb késést a lámpáknál való várakozással szedik össze. A 

jelzőlámpák hangolatlan működése percekkel hosszabbítja a menetidőt, és villamosok torlódását is 

okozza. 

Másrészről azokon a szakaszokon, ahol a közúti forgalom és a villamosok közös sávon haladnak, 

rendszeresek a konfliktusos helyzetek, a torlódások és késések. Említettük, hogy a jelzőlámpák 

hangolása sem tökéletes, de a rendszeres átmenő forgalom olyannyira zavarja a Fonódó hálózatát, 

hogy szinte észre se venni, hogy bármiféle hangolás volna a jelzőlámpák között. A villamosoknál 

néhány lassabban elinduló autó is jelzésvesztést okozhat. A villamosközlekedés nem képes 

rugalmasan reagálni a hektikusan előforduló forgalmi akadályokra és a rendszeres torlódásokra, a 

pályát a forgalomtól a lehető legmagasabb fokig mentesíteni kell. 

A 2016-os év tapasztalatai pedig egyértelműen megmutatják, hogy a városi forgalom sajátosságaitól 

a Fonódó vágányai sem mentesülhetnek – ha egyéb útvonalakon torlódások vannak, akkor a 

gépjárművezetők a villamosok útvonalát használják menekülőútként. A legbeszédesebb példa a 

tavaly október és december közötti, napi rendszerességű dugók, melyek 10-15 perces késéseket 

okoztak több ezer utasnak a csúcsidő kellős közepén. Ezen torlódások oka az volt, hogy a Róbert 

Károly körút felújítása miatt sok észak felől érkező gépjárművezető az Árpád fejedelem útján próbált 

bejutni a városba. 

Útfelújítások a jövőben is lesznek, és ha hagyjuk, hogy minden ilyen esetben hosszú percekig 

araszoljanak a villamosok az autók között, akkor a beruházás egyik legfontosabb céljáról mondunk 

le, miszerint a torlódások és kiszámíthatatlan forgalmi helyzetek által akadályozott autóbuszokat 

megbízható és gyors villamosokkal váltsuk ki. 

A Frankel Leó út december 13-án, 8:23-kor 
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A Frankel Leó út december 13-án, 8:23-kor 

 

A Vidra utca december 13-án, 8:18-kor 
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Forgalmi helyzet november 22-én, 8:39-kor; igaz, a képet október és december között szinte bármely 

munkanapon készíthettük volna – Forrás: Google 

A Róbert Károly körút felújításának befejezése csak júniusban várható. Bár az elmúlt pár hétben a 

kisebb forgalom miatt nem voltak kritikusabb helyzetek, a 4-5 perces késés továbbra is minden nap 

jellemző, ráadásul a forgalom későbbi növekedése ismét nagy dugókat eredményezhet. Budapesten 

– összhálózati szinten – évről-évre nagyobbak a dugók, azaz ha nem történik beavatkozás, előbb-

utóbb a szezonálisan jelentkező problémák rendszeressé válhatnak. 

Nem elfelejtendő, hogy előreláthatólag 2017 nyarán megindul az M3-as metró két éven át tartó 

felújítása, a felszíni pótlás pedig a pesti oldalon sávlezárásokkal jár. Ezek a lezárások garantáltan 

torlódásokat okoznak majd a budai oldalon is, azaz rövidesen újabb kritikus időszakok várnak a 

Fonódó utasaira. Ha viszont időben felkészülünk, naponta több tízezer utas akadálytalan 

közlekedését garantálhatjuk. 

A Fonódó villamosok utazóközönségének kiszolgálásában a 9-es autóbusz is részt vesz. A Kolosy 

tér környékén a Lajos utcában évtizedek óta jellemzőek a dugók, ezen a szakaszon sokszor 5-8 

percet vesztegelnek az autóbuszok. Ezen felül természetesen a Róbert Károly körút felújításának 

közvetett hatásai alól sem mentesült a vonal. A BKK éppen december elején osztott be plusz 

járművet a vonalra, hogy a torlódások hatásai enyhíthetőek legyenek, ám ez a busz 6 hónap alatt is 

legalább 8 millió forintos pluszköltséget von maga után, miközben a fő problémára, a késésekre 

nem nyújt érdemi megoldást. Ne felejtsük el továbbá, hogy pont 9-es busz által ellátott Pacsirtamező 
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utca utasain nem segítenek a Fonódó villamosok, ők az elmúlt évek kellemetlenségei után 

hátrányosabb helyzetbe kerültek a 86-os busz megszűnése miatt. 

3. Társadalmi vonzatok 

A késések direkt vonzata, hogy az utasoknak hamarabb kell elindulni reggel a munkába és később 

is érnek haza. Könnyebben alakul ki zsúfoltság, a megbízhatatlanul közlekedő járművek miatt pedig 

nem tudnak előre tervezni, mert a késések általában meg sem becsülhetőek. Ezáltal romlik az 

életminőségük és több szabadidőt kell feláldozniuk, becsléseink alapján éves szinten majdnem 2 

teljes napot. Egy átlagos munkavállaló évi 25 szabadnapjához képest 2 napnyi szabadidő márpedig 

sokat számít, de ha minden úgy marad, ahogy most van, akkor több tízezer utasnak kell majd 

ennyivel többet álldogálni a villamosokon. A késések következtében az egész környék közlekedése 

megbízhatatlan, ez többek között a helyi gazdaságra is káros hatással lehet. 

 

Az érkező villamosok késései (kékkel jelölve) november 23-án – Megálló: Szent Lukács Gyógyfürdő, déli irány – 

Forrás: WinMenetrend 

 

Látszik, hogy a Zsigmond tér után akadnak el a szerelvények – Menet: 19-es villamos Kelenföld vasútállomás 

M felé – Forrás: WinMenetrend 
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Egy dugóban álló gépjárművezető másnap is inkább a dugót és a saját kényelmes autóját választja, 

ha azt látja, hogy a villamos is ugyanúgy, ugyanott ácsorog mint ő. Ellenben ha az autóval 

közlekedők azt látják, hogy a villamos megbízhatóan, akadálytalanul és gyorsan halad, akkor az nekik 

is valós alternatívát nyújthat legalább egy szezonális torlódás idejére. 

A kiszámíthatóság a villamosközlekedés egyik legfontosabb erénye, a sztochasztikus jelleggel 

kialakuló torlódások pedig éppen ezt gyengítik. Ráadásul a problémák nem most kezdődtek. 

Egészen január óta jellemző, hogy a villamosok akadályozva vannak és csak araszolva tudnak haladni 

egyes szakaszokon, mert 5-6 autó is bonyodalmakat tud okozni a 2x1 sávos Frankel Leó úton. 

4. Javaslat a jelzőlámpák beállítására 

Villamosvezető kollégák javaslatainak figyelembe vételével az alábbi módosításokat tartjuk 

szükségesnek. 

Északi irányban: 

 Frankel Leó utca / Üstökös utca: a jelzőlámpa kiiktatását javasoljuk az 5. pontban részletezett 

változtatások bevezetésével párhuzamosan. A változtatások révén minden elsőbbségadási irány 

jól beláthatóvá válik. Amennyiben a kiiktatás nem lehetséges, a lámpaprogram módosítása 

szükséges. 

 Bécsi út / Szépvölgyi út: a 45-75-ös ciklus 60-60-ra módosítását javasoljuk az 5. pontban 

részletezett változtatások bevezetésével párhuzamosan. 

 Bécsi út / Nagyszombat utca: a 45-75-ös ciklus 60-60-ra módosítását javasoljuk az 5. pontban 

részletezett változtatások bevezetésével párhuzamosan. 

 Bécsi út / Doberdó út: a jelzőlámpa a kis forgalom miatt kiiktatandó. 

 Bécsi út / Kiscelli utca: hangolás szükséges, a villamosok ma tilos jelzésre érkeznek. 

 Bécsi út / Föld utca: az előző lámpával összhangban itt is módosítás szükséges. 

 Bécsi út / Váradi utca: itt a megállóáthelyezés után nem került módosításra a lámpaprogram. Az 

előzőekkel összhangban módosítás szükséges. 

 Bécsi út / Perényi út: a kis forgalom miatt a lámpa kiiktatandó. 

 A „szükségleszállóhelynél”: a kis forgalom miatt a lámpa kiiktatandó. 

 Bécsi út / Farkastorki út: a villamosvégállomás alapvető függésben van ettől a lámpától. Eleinte 

60 másodperces ciklusidő volt érvényben, ez egy ideje 90 mp-esre változott, így a villamosok 

óránként 40-szer haladhatnak be a végállomásra, vagy onnan ki. Kiemelt fontosságú lenne újra 

bevezetni 60 másodperces ciklust, mely óránként 60 villamos be- vagy kihaladását tenné 

lehetővé. 

Déli irányban (az előbb felsoroltakon túl): 

 Margit körút / Török utca: A 17-es villamos korábban csak bejelentkezés után hajthatott ki a 

megállóból, most viszont már minden ciklusban kap szabad jelzést. Ez jelentősen 

akadályozza a nagykörúti villamosok haladását, ezért a bejelentkezéses rendszer 

visszaállítását szorgalmazzuk. Itt további problémát jelentett, hogy amikor az utascsere nem 

fejeződött be időben, akkor a bejelentkezés törlődött. Szükség lenne ezt úgy átalakítani, 

hogy a bejelentkezés csak akkor törlődjön, amikor a villamos valóban kihalad. 

Ezeken felül szükségesnek látjuk a Bécsi út / Vörösvári út megálló átnevezesét pl. Bécsi út/Farkastorki 

útra. Ez korábban csak szükségleszállóhely volt, így a végállomáséval egyező megállónév hallatára 
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az utasok sokszor tévesen jelzik leszállási szándékukat, ez pedig felesleges megálláshoz és 

várakozáshoz vezet. 

5. Javaslat a közúti forgalom által okozott problémák kezelésére 

A felmerült problémákra egy 

olyan komplex forgalmirend-

változás adhat érdemi választ, 

mely az érintett közösségi 

közlekedési járműveket használó 

csaknem 50 000 ember 

közlekedését teszi 

akadálytalanná. Sajnos a budai 

főúthálózat szerény 

adottságokkal rendelkezik, ily 

módon az időszakosan 

megnövekedő autóforgalmat 

érdemi módon elvezetni jelenleg 

nem lehetséges, ellenben az 

autóbuszok és a villamosok 

előnyben részesítése rövidtávon 

mindenképp kivitelezhető. 

Javaslatunk a Fonódó és a 9-es 

autóbusz problémáira közös 

választ ad. 

Az előnyben részesítés 

legfontosabb eleme, hogy a Bécsi 

út (a Nagyszombat utca – 

Zsigmond tér szakaszon) és a 

Frankel Leó út (a Zsigmond tér – 

Üstökös utca szakaszon) déli 

irányban csak a közösségi 

közlekedés járművei, a 

kerékpárosok és a helyi lakosok 

számára lenne járható. Ez az 

útszakasz arányaiban nagyon kis 

áteresztőképességgel 

rendelkezik, viszont ha csak a 

buszok és a villamosok 

használhatnák, akkor azok jóval 

megbízhatóbban és gyorsabban 

közlekedhetnének. E módosítás 

révén a Lajos utca – Árpád fejedelem útja útvonalon közlekedő 9-es és 109-es autóbuszok is 

beterelhetőek lennének a sínekre, így azok a legkritikusabb torlódásoktól mentesülnének. 

A két buszjárat a Katinyi mártírok parkjánál hajtana rá a vágányokra, és a Szent Lukács Gyógyfürdőig 

minden villamosmegállóban megállna. A 9-es busz a Margit hídra a Török utca – Margit körút 

© OpenStreetMap contributors 

http://www.openstreetmap.org/copyright


FEJLESZTÉSI JAVASLAT 
A FONÓDÓ VILLAMOSOK ÉS A 9-ES AUTÓBUSZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE A 

II. ÉS III. KERÜLETBEN 

 8/10 

 

útvonalon, a körúti villamosok vágányait igénybe véve hajtana fel, a 91-es buszcsaládhoz hasonlóan. 

A 109-es autóbusz a Vidra utcán keresztül térne vissza rakparti útvonalára. 

Mindezek figyelembe vételével az Árpád fejedelem úti buszsáv közúti forgalmi sávvá lenne 

alakítható, mely bőven képes volna fogadni a Frankel Leó útról a Margit körútra tartó forgalmat, 

tehát a közúti kapacitás összhálózati szinten nem módosulna és a közlekedési lehetőségek 

tekintetében sem történne változás. Az északi irányú vágányokra viszont továbbra is behajthatna 

mindenki, tehát a környékbeli intézmények és cégek ugyanúgy akadálytalanul elérhetőek lennének. 

5.1 Forgalomtechnikai részletek 

Az autóbuszjáratok a térkép szerinti útvonalakon haladnának. Maguk az útvonalak csuklós 

autóbuszokkal járhatóak, azonban néhány forgalomtechnikai módosításra szükség van. 

Nagyszombat utca – Bécsi út bal kanyar: 

 Csuklós autóbusszal bevehető, bontási munkálatokra nincs szükség. 

 A kereszteződést jelzőlámpák szabályozzák, mindenképpen szükséges az autóbuszok 

kanyarodásának lámpák általi biztosítása. 

 A csomópontban van egy olyan fázis, amikor a Nagyszombat utca – Bécsi út jobbra kanyarodók, 

valamint a Nagyszombat utca egyirányú szakaszáról a Nagyszombat utca felé haladók kapnak 

zöldet. Ezekben az irányokban jelentősen kisebb a forgalom, így a kanyar bevételéhez szükséges 

8-10 másodperc számottevő érdeksérelem nélkül beáldozható. A lámpaprogram csekély 

módosításával pedig ez tovább is csökkenthető. 

 A Bécsi útra való felhajtáskor a buszokat a villamosok mögé engedné be a lámpa, így a késéseket 

könnyebben behozni képes buszok nem akadályoznák a szerelvényeket. 

 Ezen a videón jól látszik, hogy pontosan mely fázisban lenne lehetőség az autóbuszok 

fedezésére. 

 

Ezt a kanyart kellene bevennie a 9-es és 109-es járatoknak - A helyszínrajz forrása a BKK 

https://youtu.be/7cH6OAEJatg?t=3m9s
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Török utca – Margit körút bal kanyar: 

 A kereszteződés jelzőlámpák által szabályozott. A kanyar bevételéhez az autóbuszok fedezésére 

van szükség. Erre abból a fázisból lehet zöldidőt áldozni, amikor a Margit körútról a Margit 

utcába, illetve fordítva haladhatnak az autók, ezekben az irányokban ugyanis a forgalom 

mérsékeltebb. 

 A 4-6-os villamosok vágányaira való felhajtásnak fizikai akadálya nincs. 

 Természetesen a kanyar bevételét a buszok számára engedélyezni kell. 

Frankel Leó út – Vidra utca kanyar: 

 A kevés hely miatt itt minden bizonnyal találkozási tilalmat kell elrendelni annak érdekében, hogy 

ne kerüljön a kanyarba busz és villamos egyszerre. 

5.2 A forgalmi rend érvényességi ideje 

Csak azt tartjuk elfogadhatónak, ha ez a módosítás teljes üzemidőben kerül bevezetésre. Ilyen nagy 

forgalmú járatok utasait nem szerencsés óráról órára más megállóba átterelni, ráadásul a dugók 

adott napon belüli előfordulása változó, tehát a részleges bevezetést nem tartjuk célravezetőnek. 

5.3 Előnyök 

 A buszok és a villamosok közös peronoknál állnának meg, ezáltal az utasok a lehető 

leggyorsabban juthatnának el úti céljaikhoz. A Margit hídi, illetve bizonyos – metróra való 

átszállással és a 9-es busszal is elérhető – pesti úti célok esetében a várakozási idő rövidülne, 

továbbá a sokat hiányolt 86-os busz egykori vonalán is könnyebben lehetne így végigutazni. 

 A buszok és villamosok minden eddiginél megbízhatóbban közlekednének. A csaknem 12 

milliárd forintból kiépített Fonódó hálózaton a szerelvények haladása eleve nagyon lassú, ezzel 

a módosítással érdemi menetidő-csökkenés érhető el. Az érintett rész az egyik legproblémásabb 

a fonódó hálózaton, most tökéletesen járhatóvá válna. A fonódó villamosok egy összefüggő 

rendszert alkotnak, így ez egyben a teljes budai villamoshálózat megbízhatóságának javulását is 

eredményezné. A 9-es autóbusz vonala is hosszú, e fejlesztés hatása még Kőbányán is érezhető 

lenne. 

 A villamosvágányok mentén továbbra is minden helyszín elérhető lenne északi irányban, a lakók 

továbbra is behajthatnának és parkolhatnának. A közúti áteresztőkapacitás összhálózati szinten 

nem csökkenne. 

 Az M3-as metró pótlása elsősorban a Váci úton jár majd korlátozásokkal, de ily módon az Árpád 

híd és Óbuda forgalmára is jelentős hatással lesz. A fenti módosításokkal azonban a Fonódó és 

a 9-es busz mentesülnének a több éven át tartó felújítás közvetett hatásai alól és érdemi 

alternatívát nyújthatnak az észak-déli irányú utazásoknál. 

5.4 Felmerülő kérdések 

 A villamosokkal és a 9-109 járatokkal csúcsórában együttesen 33 jármű haladna végig a Frankel 

Leó úton, ahol a megállókban egyszerre egy jármű tud csak utast cserélni. Ez alkalmas 

menetrenddel körülbelül 1-1 perces késésekhez vezetne (meg kell várni, amíg az elől haladó 

járművet kiengedi a lámpa), ami átlagos forgalmi körülmények között ledolgozható. 
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 Alkalmas menetrenddel az ebből adódó esetleges torlódások is kiküszöbölhetőek, a város 

számos pontján található jelenleg is ennél jóval szűkebb keresztmetszet, pl. a Tisza István térnél, 

vagy a Mechwart ligetnél (mindkét esetben 38 jármű halad át irányonként, óránként, 

csúcsidőben, és csak egy-egy járművet képesek fogadni a megállók). 

 A lakossági zajterhelés valamelyest nőne, de a 9-es és 109-es vonalakon kizárólag 

alacsonypadlós, csendes buszok közlekednek. Régebbi típusú busz maximum pótlások 

alkalmával fordul elő, így a zajterhelés növekedése minimális lenne, miközben autók szinte 

egyáltalán nem járnának déli irányban. 

 Természetesen ellenőrizni kell, hogy valóban csak helyi lakosok hajtanak-e be az érintett 

szakaszokra. 

6. Minimálterv 

Mindenképpen fontos – a Bécsi útról jobbra a Szépvölgyi útra kanyarodókat ellenőrző kamerához 

hasonlóan – ellenőrizni, hogy tilosban hajtanak-e be az autók a Bécsi útra a Nagyszombat utcánál, 

videónkon ugyanis az látszik, hogy erre bőven van példa. 

A javaslatokat kidolgozták: 

Bella Jakab, Kelemen Tamás 

Javaslatainkkal kapcsolatban minden észrevételt szívesen fogadunk az info@kozlekedotomeg.hu 

email címen. 
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