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1. Építészet 

1.1   1. ütem – Beépítési koncepció 

 

A kiírás szerint az I. ütemben az „A” területen kell megvalósulnia a 4-es metró 

Őrmező/Kelenföld végállomásához és a Kelenföldi pályaudvarhoz kapcsolódó Őrmező 

intermodális csomópontnak, mely a Kelenföld ill. a Főváros nyugati kapuja is egyben. Itt kell a 

lehető legoptimálisabban elhelyezni a BKV-VOLÁN buszpályaudvart és az 500 fh-es P+R 

fedett/nyitott parkoló létesítményt a kapcsolódó úthálózattal, valamint a „B” területen 650 fh-

es P+R szintben kialakított parkolókkal együtt. 

 

A tervezési program számos (műszaki, funkcionális, telepítési stb.) kötöttséget tartalmaz, mely 

egyrészt a már megtervezett metrókijárati műtárgy (aluljárószinthez csatlakozó) felszínre 

vezető elemei, másrészt a feltáró úthálózat már szintén elkészült engedélyezési tervei 

jelentenek, melyeket kötelezően kellett figyelembe venni. Fontos szempont a telepítésnél a 

tervezett létesítmények megfelelő ütemezhetősége (már üzemelő metró és ideiglenes 

buszpályaudvar mellett is!), valamint a terület II. ütemben történő továbbfejleszthetősége is. 

 

A buszpályaudvar területének kijelölésénél első rendű szempont volt, hogy az a lehető 

legkisebb területet foglalja el az „A” tervezési területből, belső és külső közlekedési 

kapcsolatai pedig a legegyszerűbbek legyenek. A kiírás ún. „terminál” jellegű épület 

tervezését írta elő, melynek legoptimálisabb megoldása az, ha minden indulási hely az 

épülettel párhuzamosan elhelyezhető. A buszpályaudvar terminál épülete ennek 

megfelelően határozott longitudinális szerkesztés eredménye, a hosszoldalakon 

párhuzamosan elhelyezett buszinduló helyekkel, a déli telekhatárra telepítve. Az Alsó 

Beregszászi út mellett párhuzamosan elhelyezett leszálló helyek és B+R tárolók (és az itt lévő 

metró-aluljáró kijárat) fedett-nyitott előtetője a terminálépület szerves folytatása. A dél-keleti 

telekhatár mentén leválasztott buszpályaudvar területsávja közvetlenül kapcsolódik a 

végeinél kialakított (egyben a „B” területet is feltáró) két közlekedési csomóponthoz. 

 

A P+R parkoló létesítmény 500 parkolóhelye így a fennmaradó területen két szinten is 

kialakítható, mely az útterv által (5- 6 m-es szintkülönbséget felvevő támfalakkal és rézsűkkel) 

meghatározott kényszerű terepalakítást  úgy tudja „begyógyítani, hogy a zárófödém felett 

részben teljes értékű zöldtetőként, részben fásított városi térként kialakított tetőterasz szintje 

megegyezik az eredeti  és a csatlakozó (őrmezői lakótelep és a „C” terület) terepszintekkel. 

 

Ez a környezettudatos megoldás az őrmezői lakótelep zajvédelme mellett az onnan érkezők 

közvetlen gyalogos kapcsolatát is biztosítja az intermodális csomópont felé a terminál épület 

galériaszintjéhez csatlakozó híddal, valamint a P+R parkolóházba vezető függőleges 

közlekedőkkel. 

 

A telepítési koncepció a II. ütemű fejlesztésnél szabadabb lehetőséget biztosít a KSZT által 

biztosított beépítésre és az I. ütem organizációja szempontjából is optimális. Az épületek 

ütemezett megvalósításánál – „0.” ütemként,  a tervezett végleges buszpályaudvar építése 

alatt - a későbbi P+R parkoló létesítmény területén alakítható ki a már átadott metróhoz és a 

vasúti pályaudvarhoz kapcsolódó - közösségi közlekedési kapcsolatokat biztosító - ideiglenes 

buszpályaudvar (ld. közlekedési munkarész). 

 

Az I. ütem beépítése betartja a KSZT által meghatározott paramétereket, valamint a telepítés 

során adottságként kezelt metrólejáratok alaprajzi és magassági pozícióját. Mivel a terminál 

épületébe a három lejárat közül csak egy érkezik, az itt tervezett egyirányú mozgólépcső 

kettőzése javasolt, az épített lépcső szélességének csökkentésével, mivel mindkét másik 

lejárat/kijárat a szabadba vezet, így az aluljáróból történő menekítés is kedvezőbb. A P+R 

parkoló területére eső lejárat közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít az aluljáró felé valamint 

a tetőteraszra vezető párja a terminál épülete valamint a lakótelep felé. A harmadik lejárat 
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mellett fedetten került kialakításra a hármas leszálló hely valamint a szükséges B+R 

tárolóhelyek.  

 

1.3 Buszpályaudvar építészeti kialakítása 

 

A buszpályudvar hosszan elnyújtott épülete a terminál jellegű kialakításból következik: minden 

induló busz az épülettel párhuzamosan tud beállni, így lehetőség van a közvetlen felszállásra 

az épületen belüli várakozó helyekről a peronkapus technológia alkalmazásával. Az épület 

„öthajós” belső alaprajzi elrendezése/rendje is a funkciók tiszta sávos tagolását tükrözi. 

 

Az épület külső, egyszintes funkcionális sávja az indulási helyekhez rendelt váróterületek 

zónája, melynek alaprajzi ritmusa igazodik az épület külső tömegében is határozottan 

megjelenő, üvegezett sávokkal megszakított felépítmények rendjéhez. A középső, aluljáróba 

vezető közlekedősáv szélességében (a nyugati részen) a szükséges kiszolgáló helyiségek 

találhatóak két szinten: a földszinten az 1000 főre tervezett vizesblokkok, valamint a 

kereskedelmi és vendéglátó területek egy része, míg a galériaszinten a forgalmi iroda a 

csatlakozó szociális és irodaterületekkel, valamint a további kereskedelmi/szolgáltató/ 

vendéglátó egység. A két funkcionális sáv között és a felülvilágítók alatt tisztán kirajzolódnak 

a vízszintes közlekedő sávok, melyeket a galériaszint funkcionális dobozait összekötő 

közlekedő hidak is hangsúlyoznak. 

 

Bár ez a belső elrendezés flexibilis telepítését tesz lehetővé a BKV és a VOLÁN járatok induló 

helyinek kijelölésénél, a BKV (sűrűbben induló) járatait az épület bejáratához közelebb 

javasolt telepíteni, mivel itt a középső sávban nagyobb közlekedő/váróterületet áll 

rendelkezésre.  

 

A két szintet egy közös légtérbe kapcsolják össze a bevilágító üvegsávokkal megszakított 

középső felépítmény fémlemez burkolatú „dobozai”, mely az épület bejárati oldalán az 

épület teljes szélességében két szint magas, az előtető felett is bevilágított fogadótérré – 

előcsarnokká - bővül ki. Az aluljáróba vezető liftek „üvegdobozai” is ide érkeznek és a 

metrószellőző meghosszabbított felépítménye köré épített ”info-box”-ban kerülnek 

kialakításra a jegypénztárak, valamint a gépészeti helyiségek és a légtechnikai akna 

nagyméretű belső tömör felületeire a központi információs és tájékoztató rendszer elemei. A 

külső tömegkialakításban is hangsúlyos, nagyobb bejárati „doboz” egységes külső lamellás 

burkolata felül a szellőző és hűtőgépek nyitott gépudvarát is elrejti. 

 

Az épület szigorú, letisztult szerkesztési rendjét a visszafogott belső és külső anyaghasználat is 

hangsúlyozza: a tartószerkezet látszóbeton felületű elemei (homlokzati oszlopok és a belső 

doboz falpillérei) kontrasztosan elkülönülnek az előtető magasságáig körbefutó egységes 

fémszerkezetű üveghomlokzattól és a felülvilágító sávoktól, ill. a belső funkcionális dobozok 

szerelt jellegű (áttetsző üveg és fa/fém) burkolatától. Kívülről a felépítmény dobozai 

függőlegesen korcolt fémburkolatot ill. a bejárati doboznál lamellás burkolatot kapnak. 

 

1.3 P+R parkolóház építészeti kialakítása 

 

A P+R parkolóház kétszintes, oldalt nyitott építményét a „C” terület és a Boldizsár utcai 

telekhatárnál (a hatékony átszellőzés érdekében) egy nyitott, támfalas lehatárolású „rés” 

választja el határozottan a szomszédos területek meglévő/eredeti terepszintjétől. Az 1. 

ütemben a tetején kialakított fásított terasztető két szélesebb szintbeli átkötéssel csatlakozik a 

„C” területhez valamint az őrmezői lakótelep irányába biztosítva a gyalogos kapcsolatot. 

 

Az épület emeleti szintjén a parkolók területe a buszpályudvar felőli oldalon visszalép, helyet 

biztosítva így egy 16-19 m széles (a kétszintes parkolóháztól szerkezetileg dilatált) intenzíven 

fásított zöldsáv földfeltöltésének, mely akár a 2. ütemben is megőrizve biztosíthatja a 

buszpályudvar forgalmi területeinek megfelelő izolálását a későbbi beépítésektől. A 
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parkolóház földszintje az Alsó Beregszászi és a Péterhegyi út felől is megközelíthető, „a résben” 

kétirányú, a belső területen egyirányú forgalomszervezéssel. A parkolóház két szintjét, 

valamint a terasztetőt két függőleges közlekedő mag kapcsolja össze, melyből egy 

közvetlenül az aluljáróba vezető (műtárgyhoz tartozó) lépcső/mozgólépcső, míg a Boldizsár 

utcai telekhatárnál lévő lépcső/lift/vizesblokk az akadálymentes kapcsolatot is biztosítja. A 

P+R parkolóépület tetőszintjét a terminál épület galériaszintjével acél/üveg szerkezetű 

akadálymentes híd kapcsolja össze. 

 

A parkolóház 8,10/8.10 m-es szerkezeti raszteréhez (mely lehetővé teszi a 

racionális/gazdaságos funkcionális és szerkezeti kialakítását) igazodik a terasztetőre telepített 

fák kiosztása.. A földszinten és a visszahúzott emelet buszpályaudvar felőli határán a terminál 

épületen alkalmazott fém lamella rendszer biztosítja a vizuális takarás mellett a parkolóház és 

a metróaluljáróból érkező lépcső megfelelő átszellőzését/légutánpótlását.  

 

1.4 Szintbeni parkoló kialakítása a „B” területen 

 

A „B” területen kialakított 650 fh-es szintbeni parkoló közlekedési kapcsolatainak alaprajzi 

helyei a későbbi beépítés során sem változnak, az I. ütemben tervezett közlekedési 

csomópontokhoz kapcsolódnak. Az akadálymentes parkolók és a fedett B+R tároló helyek a 

terület keleti, intermodális csomóponthoz legközelebbi részén találhatóak akadálymentes 

rámpa kapcsolattal csatlakozva a terminál épület szintjéhez. Javasolt már az I. ütemben is 

biztosítani a közvetlen kapcsolatot a P+R parkolóktól a metró aluljáró felé közvetlen 

lépcső/mozgólépcső csatlakoztatásával. A területen a megadott parkolószámra (650 db) 

OTÉK szerint számított fásítás tervezett. 

 

1.5 I. ütemű beépítés főbb paraméterei 

 

„A” telek területe:       23.639 m2 

 

Buszterminál beépített területe előtető alatt( zárt épület):      5.612 m2  (3052 m2) 

P+R parkolóház beépített területe:     11.630 m2 

Összesen:        17.242 m2  72.94 %<75 % 

 

Buszpályaudvar bruttó beépített területe:       

 

Földszint:          3.052 m2 

Galériaszint:             613 m2 

Összesen:          3.665 m2 0,15 < 2,0 

 

P+R parkolóház bruttó beépített területe:       

 

Földszint:         11.630 m2 

Emelet+tetőszint:         8.989 m2 

Összesen:        20.619 m2 0,87 < 1,0 

 

Összes bruttó beépítés:      24.248 m2 1,02 < 3,0 

 

Tervezett zöldfelület (teljes értékű tetőkert)      2.725 m2 11,5% > 10 % 

 

Tervezett P+R parkolószám („A” terület)     299+210=509 db 

Tervezett P+R parkolószám („B” terület)          650 db 

Összesen:            1159 db 
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1.6  II. ütem – Beépítési koncepció 

 

A II. ütem KSZT szerinti maximális beépíthetősége az „A” területen akár elméletileg lehetséges 

(43,5 % a P+R beépített területén), de az I. ütemben kialakított intenzív zöldsávot javasolt 

megőrizni a későbbi ingatlanfejlesztésnél is. 

 

A beépítési koncepció az „A” és „C” teljes területén (a változatlan buszpályaudvar 

kivételével) az I. ütemben kialakított terasztető szintjén csak gyalogos/kerékpáros forgalmat 

feltételez. Az Alsó Beregszászi/Boldizsár utcára merőlegesen telepített változó magasságú 

épületszárnyak között a tömbbelsőben határozott gyalogos tengely köti össze az új budaörsi 

közlekedési csomópont gyalogos aluljárója felé kialakított északi teret a már I. ütemben 

elkészülő gyalogos hídnál tervezett déli térrel. A 18 m traktusmélységű épületszárnyakat a 

földszinten zöldtetővel kialakított földszintes épületrészek, ill. változó magasságban kétszintes 

„épülethidak” kötik össze. A „C” terület nyugati sarkán javasoljuk az érvényes KSZT 45 m-es 

építménymagasság korlátozást min. 60 m-re emelni, annak érdekében, hogy a Budaörsi út 

felől karakteres magasságú épülettömeg jelenhessen meg az Őrmezői városközpont fogadó 

elemeként. 

 

Az I. ütemben kialakított forgalmi rend nagyrészt változatlan marad, de a várható nagyobb 

forgalom kiszolgálására a Boldizsár utca meghosszabbítása tervezett a Péterhegyi útnál 

kialakított körforgalomig, valamint egy sávval felbővül az Alsó Beregszász út felőli behajtó út is. 

Az I. ütemben kialakított 500 fh-es P+R parkolóépületre abban az esetben lehetne ráépíteni 

az „A” terület további fejlesztése során, ha az I. ütemben elkészülő szerkezet és annak 

alapozása számol ezzel, ill. ha a mintegy 28.000 m2 bruttó iroda/szálloda beépítéshez 

szükséges (kb. 5-600 fh) parkolóhely máshol kialakítható/kiváltható. Mélygarázs esetén 

további 2 parkolószint kialakítása szükséges az itt továbbra is biztosítandó 500 fh-es P+R 

parkolóhely mellett. A „C” terület beépítésénél 3 parkolószintet feltételeztünk a számított 

parkolószám (kb.1200 fh) biztosításához. A KSZT által előírt kötelező zöldfelület mértékét 

(10+10%-tetőkertként kialakítható) javasolt ilyen beépítési sűrűség (5,0) és magasság mellett 

15 %-ra (tetőkertként is kialakítható) mérsékelni. 

 

A vasút melletti „B” terület javasolt beépítése az „A” és „C” terület beépítésének rendszerét 

követi: az úttal párhuzamosan sorolt, változó magasságú hosszanti épülettömegeket a 

Péterhegyi út szintjéről megközelíthető zöldtetős, hosszan elnyúló földszintes épülettömeg 

kapcsol össze. Az „A” területen kialakított intenzíven fásított  zöldtetővel azonos jellegű 

zöldsáv védené a hátrahúzott irodaépületeket a vasút felől. A tervezett mintegy 51.000 m2 

bruttó irodaépület beépítéshez szükséges kb. 800 db gk. elhelyezése további két mélygarázs 

szintet feltételez a 650 db P+R parkoló két szinten (intenzív fásítású zöldtetővel együtt) történő 

biztosítása mellett. Az „A” terület javasolt funkciója szálloda, míg a „B” és „C” területen iroda 

jellegű (földszinten szolgáltatással/kereskedelemmel) . A javasolt beépítés építészeti karaktere 

letisztult, visszafogott anyaghasználattal az I. ütem beépítésének építészeti minőségét 

folytatja kortárs eszközökkel és homlokzatképzéssel. 

 

1.7 II. ütemű javasolt beépítés főbb paraméterei: 

„A” telek területe:        23.639 m2 

 

550 szobás szálloda beépített területe (emelet):                4.330 m2 18,30 %<50 % 

(A földszinti beépítés megegyezik az 1. ütemével) 

 

P+R parkolóház bruttó beépített területe:    20.619 m2 0,87 < 1,0 

 

Buszpályaudvar bruttó beépített területe:      3.665 m2 

Szálloda bruttó beépített területe:     28.176 m2 

Összes bruttó beépítés:      31.841 m2 1,35 < 3,0 
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Tervezett zöldfelület:  

Teljes értékű tetőkert           2.725 m2  

Zöldtető          1.392 m2 

Összesen:          4.117 m2 17,42%>10 % 

 

Tervezett P+R parkolószám                   509 db 

Tervezett parkolószám (550 szobás szálloda)                    550 db 

Összesen:           1059 db 

 
Építménymagasság:           30-45 m 

 

 

„B” telek területe:        20.126 m2 

 

P+R parkolóház beépített területe:      18.156 m2 90% 

Irodaház beépített területe (emelet):                    7.800 m2 38,76 %<50 % 

 

Irodaépület bruttó beépített területe:     50.000 m2 2,49 < 2,5 

650 db P+R parkoló bruttó beépített területe (2 szinten):  20.000 m2    0,99 < 1,0 

Összes bruttó beépítés:      70.000 m2 3,48 < 3,5 

 

Tervezett zöldfelület:  

Teljes értékű tetőkert           8.600 m2  

Zöldtető          2.356 m2 

Összesen:        10.956 m2 54,43%>10 % 

 

Tervezett P+R parkolószám                   650 db 

Tervezett parkolószám – Irodaépületre (2 pinceszinten – 36.300 m2) 800 db 

Összesen:           1450 db 

 

Építménymagasság:           30-45 m 

 

 

„C” telek területe:        23.646 m2 

 

Irodaház beépített területe :                      10.272 m2 43,44 %<50 % 

 

Irodaépület bruttó beépített területe:    73.828 m2  

Kereskedelem/szolgáltatás (Fszt):       5.000 m2 

Összesen:        78.828 m2   3,33 < 4,0 

 

Tervezett zöldfelület:  

Zöldtető          3.888 m2       16,44%>20 % 

 

Tervezett parkolószám – Irodaépületre (3 pinceszinten – 45.000 m2)1200 db 

 

Építménymagasság:           30-60 m  

 

2. Környezetrendezés 
 

2.1.  I. ütem 

 

A buszpályaudvar, a metró nyugati kijárata és az ezekhez tartozó telken belüli parkolók 

megvalósulása mellett egy városi helyzetének megfelelő kialakítású, akár korlátozott keretek 
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között üzemeltethető, közterületi kialakítás a cél. A koncepció lényeges eleme az, hogy 

kihasználja a terepi, szintbeli különbségeket és egy az Őrmezői lakótelep szintjéhez 

kapcsolódó fásított közteret alakít ki a buszpályaudvar közelében. Ez a teljes terület tetőkert. 

Azonban a buszpályaudvarhoz közelebb lévő, a további ütem megvalósulása esetén is 

megmaradó területrészen, vastag, 2-3 méteres termőréteg kialakítására biztosít a 

lehetőséget. Ez lehet az alapja, hogy közművek által zavartalanul, értékes, nagy lombkoronát 

nevelő, állományklíma kialakítását is lehetővé tevő, zöldfelületi elemként, két „erdőfolt” 

alakuljon ki. Ez a felület fogadja a helyi csapadékvizeket és a terület rendkívüli beépítettsége 

mellett is nyugodt zöld értéké válik. A parkolóház legfelső födémjén is fásítás tervezett. Ennek 

az oka, hogy zöldfelületi, biológiai aktivitásérték, mikroklíma befolyásolás és térérzeti 

humanizálás szempontjából a fás állomány a legkedvezőbb a zöldfelületi elemek közül. 

Lényegesen jobb a hatása, mint egy füves terepplasztikának, egy cserjekiültetésnek, vagy 

egy extenzív zöldtetőnek. (árnyék, raszteres liget térképzése a monumentális építészeti 

elemek között, stb.) A raszterben telepített fák az általában 120 cm-es feltöltés tetejére 

telepített ülőbútorként szolgáló „mini kazetták”plusz 40 cm-es földfeltöltéseire települnek. Így 

a mélygarázs pilléreinek raszterpontjain megjelenő fák az összesen 160 cm-nyi termőföldben 

tudnak fejlődni. A pillér raszterre való telepítés az épület szerkezetének kivetülése és 

tartószerkezetileg is a legkedvezőbb megoldás. A födémet a buszpályaudvarral és az 

Őrmezői lakótelep területével hidak kötik össze. A terület árnyas és napos, kültéri 

várakozóhelyeket és programok szervezésére is alkalmas multifunkcionális felületet is biztosít, 

erős lombkoronakaréjjal és kiemelt közlekedési kapcsolattal. 

 

2.2 II. ütem 

 

A további ütemek megvalósulása értelemszerűen átalakítja az I. ütem területét is, de annak 

nagyköltségű elemeit (pl. hidak) megtartja. A parkolóház területére épülő irodaház előtti 

térrész a megmaradó hidakkal kapcsolódik a buszpályaudvarhoz és a lakótelephez, és egy új 

híddal a nyugati telek központi sétányához. A sétány a nyugati irányba azonos arculati 

elemrendszerrel építkezve folytatódik, mint ami a buszpályaudvar telkén kialakul. Ennek az a 

célja, hogy főtengelyével burkolati arculati és térformálási nyelvezetben is összetartozó 

egységet teremtsen. Ez a mentális szinten zajló kommunikáció mind a fejlesztések, mind a 

fejlesztések irányából a belvárosba irányuló közösségi közlekedés téri helyzetét segít definiálni. 

A Budaörsi úthoz legközelebb eső térrész önállóbb identitású szabadtér-építészeti egységként 

jelenik meg. Olyan városias tér ez, ami üres, programozható felületként hordhatná a nyugati 

toronyépületet, mint Budapest egyik első, jelentős városképi elemét az autópályán érkezők 

számára. Ezen a térrészen csak áttört téri határolásként jelenik meg, a gyalogos tengely 

lezárásaként és a csomóponttól való izoláció érdekében, egy fasor. Az egyes toronyépületek 

közötti egyszintes, épületrészek tetején intenzív zöldtetőként cserjetársulások alkotnak 

esztétikus zöldfelületeket. 

 

3. Forgalomtechnika, útépítés 
 

3.1 Közúti közlekedési kapcsolatok 

 

A tervezett intermodális csomópont közlekedési szempontból nagyon kedvező helyen, két 

nagyforgalmú közlekedési tengely között helyezkedik el, nyugatról az M1-M7 közös bevezető 

szakasza, keletről a Kelenföldi pályaudvar található. Az autóbusz pályaudvar közúti 

megközelítésére így két útvonal adódik: 

 

- az autópálya bevezető és a Budaörsi út felől az Alsó-Beregszász úton keresztül 

- az Egér út felől a Péterhegyi úton keresztül. 

 

Ezeknek az útvonalaknak nem csak az ide érkező jelentős autóbusz forgalmat, de az itt 

létesülő több mint 1150 férőhelyes P+R parkolókba érkező forgalmat is el kell vezetnie. 
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3.1.1 Csomópontok 

 

Az Alsó-Beregszász úton és a Péterhegyi úton a buszpályaudvar és a P+R parkolók 

megközelítése érdekében négy csomópont létesül. Az Alsó-Beregszász útnak „A” és „C” 

terület határán vezetett feltáró úttal alkotott kereszteződése biztosítja a csúcsidőben több 

mint 100 autóbusz számára az autóbusz pályaudvar elhagyását, az A területen elhelyezett 

P+R parkoló Budaörsi út felől érkezők számára történő megközelítését és a C terület 

megközelítését. A csomópont jelzőlámpás forgalomirányítással működik. Az Alsó-Beregszász út 

és Péterhegyi út kereszteződésében szintén jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra, mely a 

B területen elhelyezett P+R parkoló elérését és elhagyását biztosítja a Budaörsi út irányából 

érkezőknek. Mindkét jelzőlámpás csomópontot a Budaörsi úton létesülő csomópontnál 

kiépülő jelzőlámpás forgalomirányítás hálózatába kell kötni, a csomópontokban összehangolt 

jelzőlámpa programok működtetendők. A Péterhegyi úton a Boldizsár utca vonalában egy 

körforgalom épül, mely a Péterhegyi úton érkezők számára biztosítja az „A” és a „B” területen 

létesített P+R parkolók elérését. A körforgalom a kanyarodó forgalmak kedvező elvezetése 

mellett sebesség csökkentő funkcióval bír, a Péterhegyi úton délről érkezőket lassítja mielőtt 

az autóbusz pályaudvar vonalában létesülő szintbeli gyalogos átkelőhelyeket és K+R és taxi 

várakozóhelyeket elérnék. A legdélebbi Péterhegyi úti csomópont a „B” terület P+R parkoló 

Péterhegyi úttal való kapcsolatát biztosítja. 

 

3.1.2 Autóbusz pályaudvar megközelítése 

 

A Budaörsi úton létesülő új csomópont lehetővé teszi a tervezési terület magas színvonalú 

elérését mind a belváros, mind a városhatár felől. A Volán és BKV járatok ebből az irányból 

érkeznek, az Alsó-Beregszász úton keresztül, majd még a Péterhegyi út előtt bekanyarodva 

érik el a pályaudvar területét. Az esetleges B területen történő autóbusz tárolás vagy egyéb 

okok miatt a Péterhegyi út irányából érkező járatok számára is biztosítottuk a behajtás 

lehetőségét a Péterhegyi útról a az A területen lévő P+R parkolóhoz vezető úton keresztül. Az 

autóbusz pályaudvar elhagyása az Alsó-Beregszász út A és C terület határán létesülő 

csomópontján keresztül a Budaörsi út és a Péterhegyi út irányába is történhet. 

 

3.2 Autóbusz pályaudvar 

 

A pályaudvar forgalmi rendje egyirányú körbejárást tesz lehetővé. A közlekedőút jobb 

oldalán a megállóhelyek, a bal oldalán a várakozóhelyek kerültek elhelyezésre. A tervezés 

során kevesebb helyigényű, de a járműmozgások szempontjából kedvezőtlenebb fogas 

elrendezés elvetésre került, a pályaudvarra érkező összes autóbusz számára a le- és 

felszállóhelyek, valamint a tároló helyek is párhuzamosan lettek kijelölve. Az autóbusz 

pályaudvaron a következő megállóhelyek kialakítása volt a feladat: 

 

BKV számára:  - 5 db csuklós autóbusz számára megállóhely 

   - 4 db szóló autóbusz számára megállóhely 

   - 7 db csuklós autóbusz számára tároló hely 

 

Volán számára: - 4 db csuklós autóbusz számára megállóhely 

   - 3 db szóló autóbusz számára megállóhely 

   - 6 db csuklós autóbusz számára tároló hely 

 

Továbbá 3 db autóbusz leszállóhely az Alsó-Beregszászi út melletti lépcsőkar közelében 56 

méter hosszon. Ezeket a leszállóhelyeket a BKV és a Volán járművei is használják. A BKV és 

Volán megállóhelyek elkülönítve kerültek elhelyezésre. Mivel a BKV járatainak sűrűsége 

nagyobb, ezért ezek a megállók a lépcsőkarokhoz közelebb, a pályaudvar északi oldalán 

találhatók, míg a Volán megállóhelyek a terminál épület déli fele mellett sorakoznak. A 150-es 

és 250-es viszonylatszámú járatok számára a pályaudvaron kívül, a Péterhegyi úton lévő 

autóbusz öblökben lett megállóhely kijelölve, mivel ezek az autóbuszok a Péterhegyi úton 
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folytatják útjukat. A peronok magassága 15cm, mely biztosítja az alacsonypadlós járművek 

esetén az akadálymentes utascserét. 

 

3.3 Parkolás 

 

Az „A” területen kialakításra került egy kétszintes parkolóház, melynek épületében 509 db 

merőleges kialakítású férőhely biztosított, ebből 12 db mozgáskorlátozott férőhely. A 

parkolóház alsó szintjén egyirányú közlekedő utak lettek kijelölve. A parkolóház déli felében 

került kialakításra a szintek közötti közlekedő rámpa, mely mind a Péterhegyi út, mind az Alsó-

Beregszász út irányából megközelíthető. A parkolóházból külön szinten biztosított a gyalogos 

közlekedés a terminál épületébe. 

 

A „B” területen egy 650 férőhelyes merőleges kialakítású felszíni parkoló került megtervezésre. 

A mozgáskorlátozottak számára kialakított helyek a terület északi részén, a gyalogos 

átkelőhely által biztosított szintbeli kapcsolat mellett lettek kijelölve. A merőleges 

parkolóhelyek 2,5 x 5 m méretben, 6 m széles kétirányú közlekedési folyosókkal lettek 

elhelyezve. A parkoló terület 3 db csomóponton keresztül kapcsolódik a Péterhegyi úthoz. Az 

aluljáró egyszerűbb elérése érdekében a területen lépcsőkar létesül. 

 

3.4 K+R és taxi várakozóhelyek 

 

A K+R célú és a taxik számára kijelölt helyek a Péterhegyi út két oldalán az Alsó-Beregszász út 

és a Boldizsár utca közötti szakaszon kerültek megtervezésre. A mindkét oldali elhelyezés 

biztosítja, hogy a Budaörsi út és az Egér út irányából érkezők is ki legyenek szolgálva. A 

Budaörsi út felől érkező járművek számára a Boldizsár utca vonalában lévő körforgalom 

kitűnő visszafordulási lehetőséget biztosít. 

 

3.5 Kerékpáros kapcsolatok 

 

Az intermodális csomóponthoz kerékpárral érkezők számára két helyszínen B+R kerékpár 

tárolókat helyeztünk el: Az autóbusz pályaudvar északi végében 120 db férőhely, mely az 

autóbusszal vagy metróval továbbhaladni szándékozók igényeit elégíti ki. A „B” terület északi 

végében 180 db férőhely, mely inkább a vasúton vagy metróval közlekedők számára jelent 

tároló helyet, mely további jelentős tartalékot tartalmaz. A tervezési terület kerékpáros 

hálózata úgy került kialakításra, hogy érintse ezeket a tároló helyeket. Megtervezésre került 

egy kelet-nyugati tengely a Budaörsi csomópont és a régi gyalogos aluljáró között, valamint 

egy észak déli tengely a Péterhegyi út mentén. A két tengely az Alsó-Beregszász út – 

Péterhegyi út csomópontnál összekapcsolásra került. A kerékpáros megközelítése a 

következő irányokból biztosítható: 

A Budaörsi út és a lakótelep felől érkezők az Alsó-Beregszász út északi oldalán a támfal mellett 

érkeznek a tervezési területre. Az autóbusz pályaudvari tároló az „A” és „C” terület határánál 

lévő jelzőlámpás csomópontban egy kerékpáros átkelőhelyen keresztül közelíthető meg. A 

kerékpárút az Alsó-Beregszász út mellett tovább van vezetve a B területen elhelyezett tároló 

helyekig. A Péterhegyi úton a lakótelep felől az útpályán érkezik a kerékpáros forgalom a 

tervezési területre. A B terület déli csomópontjától kerékpárút halad a Péterhegyi úttal 

párhuzamosan a B terület északi részén lévő kerékpár tárolóig. Innen az Alsó-Beregszász út 

melletti kerékpárúton keresztül elérhető az autóbusz pályaudvar melletti tároló hely is. A régi 

gyalogos aluljárón érkező kerékpárosok egy rámpán keresztül érik el az Alsó-Beregszász úti 

kerékpárutat és azon keresztül a kerékpár tárolókat. 

 

3.6 Gyalogos kapcsolatok 

 

A gyalogosan érkezők célja vagy az autóbusz pályaudvar, vagy a gyalogos aluljáró elérése a 

lehető legrövidebb úton és a lehető legkevesebb közlekedési célú terület keresztezésével. 

Ezen úti célok elérése a következő irányokból lehetséges: 
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- Budaörsi úti csomópont felől a gyalogosok az Alsó-Beregszász út mindkét oldalán 

vezetett járdán érkeznek az „A” és „C” terület határán lévő csomóponthoz, ahol 

kijelölt gyalogos átkelőhelyen érik el a buszpályaudvart és az aluljáró lépcsőjét. 

- A lakótelep felől érkezők a Boldizsár utca és Cirmos utca kereszteződésénél egy 

gyalogos hídon át jutnak a parkolóház szintben lévő födémjére, majd azon átkelve 

egy másik hídon át érkeznek a pályaudvar épületének tetejére, ahol lejuthatnak az 

állomás és az aluljáró szintjére. 

- Az „A” területen parkolóháznak egy lépcsőkaron keresztül közvetlen kapcsolata van 

az aluljáróval. A parkolót használók az alsó szinten az alujárón keresztül, míg a felső 

szinten várakozók a parkoló födémét és a terminál tetejét összekötő hídon keresztül 

érhetik el az autóbusz pályaudvart. 

- A „B” területen lévő parkolóból és kerékpártárolótól érkezők egy lépcsőkaron 

közvetlenül lejuthatnak az aluljáróba, amin keresztül a buszpályaudvar is 

megközelíthető. A B terület déli végéről érkezők számára és a Péterhegyi úton 

keresztüli szabálytalan átkelések elkerülésére két további szintbeli gyalogos 

átkelőhelyet jelöltünk ki a Boldizsár utca és az Alsó-Beregszász út vonalában. 

- A „C” terület felől a lakótelephez hasonlóan gyalogos hidakon át juthatnak szintben a 

gyalogosok a parkolóház és a terminál épület födémjére, ahonnan már elérhetik a 

buszmegállókat és az aluljárót. 

 

3.7 ITS – A parkolás és tömegközlekedés tájékoztató eszközei 

 

A kiépülő csomópont működési hatékonyságának egyik kulcstényezője az eszközváltást 

elősegítő és kedvezően befolyásoló ITS elemek összessége. A megfelelő működés érdekében 

releváns, hogy kiépítésre kerüljenek az eszközváltási, átszállási döntéseket segítő 

berendezések mind az egyéni, mind a közösségi közlekedést használók oldaláról. A 

parkolással kapcsolatos információk közlése a közvetlenül csatlakozó (és a távolabbi érkező) 

utakon elengedhetetlen, hasonlóan a parkoló létesítményen belüli információs rendszerekhez 

(parkolási információs és irányító rendszerek kiépítése). A parkolóhely foglaltság kijelzésére 

javasolt helyszínek: 

 

- Alsó-Beregszász úton a Budaörsi úti csomópont 

- Péterhegyi úton a B terület legdélebbi bejárata előtt 

- Péterhegyi úton a körforgalom előtt 

 

Az „A” területen lévő parkolóház bejáratainál az alsó és felső szintek férőhely foglaltságának 

kijelzése szükséges. A komplex utastájékoztatás oldaláról a hagyományos és statikus 

adatokon alapuló eszközökön kívül meg kell, hogy valósuljon az integrált, dinamikus 

információkon nyugvó utastájékoztatási elemek rendszere is (audio és vizuális eszközök). Az 

igények rendszer szempontjából kedvező befolyásolásához szükséges a rendelkezésre álló 

eszközök helyes összekapcsolása, működtetése, kezelése és a növelt értékű információk 

közlésére való törekvés. 

 

3.8 II. ütem 

 

A II. fejlesztési ütemben az „A”,”B” és „C” területen is megjelennek más funkciók. Az új 

funkciók miatt a parkolóhelyek bővítése elkerülhetetlen. A „B” területen a P+R férőhelyek 

számának esetleges bővítése mellett kb. 800 férőhelynyi, míg a „C” területen kb. 1200 

férőhelynyi parkoló kapacitás kiépítése várható. Az „A” és „B” területek elérése távlatban is 

az I. ütemben kialakított csomópontokon keresztül történik. Az „A” terület parkolóházának 

felső szintjére szintbeli bejárat létesíthető a megépülő Boldizsár utca irányából. A „C” terület 

elérésére megmarad az Alsó-Beregszász úti kapcsolat, mely a területen létesülő épületek 

mélygarázsának szintjére érkezik. Emellett a hatalmas kapacitás kiszolgálására további két ki- 

és bejárat kialakításának vizsgálata javasolt a Budaörsi út csomópontja és a Boldizsár utca 
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felől. A Boldizsár utca kikötésre kerül a Péterhegyi úti körforgalomba, megteremtve a 

közvetlen kapcsolatot a Péterhegyi út és a „C” terület között. A Boldizsár utca Balatoni út és C 

területi bejárat közötti szakasza továbbra is egyirányú maradna a Péterhegyi út irányába. Az 

őrmezői lakótelep védelme érdekében a Boldizsár utcára csatlakozó utcák egyirányúsítása 

vagy elépítése válhat szükségessé. Az „A” és „C” területek fejlesztése szükségessé teszi a két 

terület közötti út sávszámának növelését és az Alsó-Beregszász úttal való kapcsolatának 

erősítését. 

 

 
Boldizsár utca hossz-szelvénye 

 
3.10 Útépítés 

 

Az intermodális csomópont környezetében lévő úthálózat tervezésekor a cél a Péterhegyi út 

és a Budaörsi úti csomópont meglévő terveihez történő megfelelő csatlakozás volt. 

Figyelembe vettük a csatlakozási pontokon az útpálya magasságát és szélességét. A 

Péterhegyi úton a csatlakozás a B területen lévő P+R parkoló legdélebbi ki- és bejárata után 

történik. A Péterhegyi út nyomvonala ettől északra az eredeti tervektől eltérően a lakótelep 

irányába elmozdul a Boldizsár utca vonalában található körforgalom nagy helyszükséglete 

miatt. 

 

Keresztmetszet 

A tervezés során az átmenő forgalmat bonyolító útvonalakon (Alsó-Beregszász és Péterhegyi 

út) szélső sáv esetén 3,50 méteres sávszélességet, belső sávok esetén 3,25 méteres 

sávszélességet alkalmaztunk. A pályaudvar és a parkolók esetén ennél kisebb 3,25 méter 

vagy 3,00 méterszéles sávokat terveztünk. 

 

Magassági vonalvezetés 

Megtartottuk a Péterhegyi út és Alsó-Beregszász út adatszolgáltatásban adott magassági 

vonalvezetését, mely így továbbra is jól illeszkedik az autóbusz pályaudvarnak a lépcsőkarok 

miatt kötöttnek tekintett magasságához, valamint a 4-es metró aluljáró műtárgy födémének 

szintjéhez. 

 

Pályaszerkezet 

Az Alsó-Beregszász út, Péterhegyi út és a parkolók útpályáinál aszfalt burkolat, míg az 

autóbusz megállóhelyek, autóbusz öblök és a teljes autóbusz pályaudvar esetén bazalt beton 

burkolat építésével számoltunk. 

 

Útvíztelenítés 

A tervezett utak víztelenítése zárt csatornarendszerrel és a közcsatornába történő 

bevezetéssel történik. A tervezési terület víztelenítése csatlakozik a Péterhegyi út terveihez, 

mely már tartalmazza egy záportározó megépítését is. 
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Alsó-Beregszász út keresztszelvénye 

 

3.11 Tűzvédelem 

 

Metróállomás és aluljáró tűzoltó felvonulási területe az Alsó Beregszász út terminál felöli 

oldalán kialakított 56 méteres le felszálló helyeken, továbbiakban az Alsó Beregszász út – 

Autóbusz Terminál kihajtó csomópontja előtti 50 méteren biztosítható. 

 

4. Közművek 
 

4.1 Közműhelyzet 

 

A vizsgált terület vízellátása a Budaörsi úti gépháztól induló gerincvezetéken történik, mely a 

Boldizsár utcánál válik ketté. A tervezett csomópont csatornázási szempontból határon 

fekszik, mivel az Őrmezei lakótelep környezete elválasztott rendszerben, míg ettől északra 

egyesített rendszerben csatornázott. A két különböző rendszer csatornái két különböző 

befogadó rendszerre kötnek, habár a végső befogadó a Kelenföldi Szivattyútelep. A térség 

villamosenergia-ellátását 10kV-os kábelhálózaton kapja, ezek közül egy önálló rendszer 

biztosítja az Őrmező környezetének ellátását. A fejlesztésre szánt területének és környékének 

hőellátását távhőellátási rendszer biztosítja. Az érintett területeken a pályaudvar nyugati 

oldalán a Boldizsár utcáig magas vezetéssel történik. Az Őrmezei lakótelep körülötti családi 

házas területeken különböző nyomású gázhálózatok is kialakultak, amelyeket a Budafoki úton 

lévő gáznyomás szabályozó biztosít. Területet gazdagon érintik vezetékes és vezeték nélküli 

táv- és hírközlési rendszerek. 

 

4.2 Kiváltások 

 

A létesítendő terminál területről ideiglenesen a távhővezeték a 4. metró állomási műtárgya, 

aluljáró építése kapcsán kiváltásra került. A területen jelenleg még két közmű található a 

Sasadi árok és a Deák Ferenc középiskolai kollégium ellátását biztosító gázvezeték. A 

végleges közművek a korábbi terveknek megfelelően a Péterhegyi út és az Alsó-Beregszász út 

nyomvonalára kerülnek megtervezésre. A közművek kötött elhelyezkedését továbbiakban az 

befolyásolja, hogy a metró aluljáró födémszerkezetébe bekészítésre kerültek a közmű 

védőcsövezések. A tervezés során a Péterhegyi út és 4-es metró őrmezői kijárati műtárgyának 

terveiben szereplő közmű kiváltások adottságként kerültek figyelembe vételre és csak az ettől 

való eltérések költségei kerültek beszámításra. 

 

5. Organizáció 

 
Az építési ütemezés kialakítása során a közlekedési kapcsolatok kiépítettségének két 

különböző állapota került vizsgálatra: 
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1. állapot 

Megépült a Péterhegyi út és átadásra került a 4-es metró, de a Budaörsi út felé nincs kiépítve 

a kapcsolat. Az autóbuszok a zsákutcaként működő Péterhegyi úton közelítik meg az 

ideiglenes autóbusz állomást. Az utascsere lebonyolítására a Péterhegyi út Boldizsár utca és 

Alsó-Beregszász út közötti szakaszán a forgalmi sávok mellett az út mindkét oldalán lévő 

várakozó sávban kialakított ideiglenes megállóhelyeken kerülne sor. Az autóbuszok az Alsó-

Beregszász út vonalában kialakított visszafordulóban fordulnak vissza. Az utasok a B területen 

létesülő új lépcsőkaron, és megfelelő elkorlátozás esetén, a terminál épületen kívüli lépcsőjén 

érhetik el az aluljárót. Így a teljes A terület és az Alsó-Beregszász útépítési területnek jelölhető 

ki. Az építési forgalom a Budaörsi út felől, az Alsó-Beregszász út vonalában közelítheti meg az 

építési területet, majd a Péterhegyi úton a Boldizsár utca vonalában hagyhatja el. 

 

2. állapot 

A Péterhegyi út és a metró mellett átadásra kerül a Budaörsi úti csomópont is. Az autóbuszok 

a Budaörsi út felől érkezve az Alsó-Beregszász úton végleges helyén kijelölt leszállóhelyeken 

rakják le utasaikat, majd a Péterhegyi úton a körforgalmon keresztül közelítik meg az 

ideiglenes autóbusz állomást, mely az A területen később megépülő P+R parkoló helyén 

található. Az utasok a leszállóhelyek melletti és a későbbi P+R parkoló lépcsőkarokon érhetik 

el az aluljárót. Az építési forgalom a Péterhegyi úton keresztül szolgálhatja ki a terminál épület 

környezetének építési területét. 

 

 
Organizációs állapotok 

6. Tartószerkezet 

 

6.1. A terminál épület tartószerkezetei 

 

A tartószerkezeti elemek megformálásukban alkalmazkodnak a sima, letisztult építészeti 

vonalakhoz és felületekhez. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az egyes szerkezeti 
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elemek kapcsolatainál megjelenő, vonalakból és síkokból kilépő kis szerkezeti-kapcsolati 

elemeknek a nagyvonalú formákat megbontó látványa - a terminál fő tartószerkezetemonolit 

vasbetonból készül. A monolit vasbeton szerkezeti elemek (oszlopok, pillérek, falsávok, 

födémek) saját geometriai határaikon belül képesek egymáshoz kapcsolódni. A nagyobb 

szerkezeti magasságok és fesztávolságok nagyobb szerkezeti vastagságokat is igényelnek. A 

pillérek jellemzően 50-60 cm átmérőjű kör keresztmetszetűek, a falak és falpillérek vastagsága 

30-40 cm. A födémszerkezetek nagyobb merevséget biztosító vastagsági méreteknél - az 

önsúly csökkentéseként - üreges illetve könnyűbetétes alul-felül sík monolit vasbeton lemezek 

készülhetnek.  A födémek jellemző szerkezeti vastagsága: 50-60 cm. Az építészeti 

koncepciónak megfelelően a betonfelületek - sok helyen - látszó, végleges felületként 

jelennek meg. Az épületegyüttes tartószerkezetileg öt dilatációs egységből áll, egy-egy 

dilatációs egység hossza nem haladja meg a 60 métert. Négy egység jellemző tartószerkezeti 

elemei öt azonos és egy nagyobb méretű monolit vasbeton felületekből álló dobozszerkezet. 

A dobozoknak a terminál épület hosszanti homlokzataival párhuzamosan futó oldalai a 

földszinten nyílásokkal áttört falsávokként jelennek meg, míg a galéria szinten tömör 

felületeket alkotnak. Az öt egyforma méretű doboz fedőlapját vasút felé lejtő monolit 

vasbeton síklemez alkotja. A dobozoknak a hosszoldalakra merőleges felületei teljesen 

nyitottak - így a terminál épület hosszirányban egybefüggő teret alkot. A haránt irányú 

merevség biztosítására hosszirányú oldalfalak és a födémlemezek - keresztirányban – sarok 

merev keretszerkezeteket alkotnak. Az egyes dilatációs egységek hosszirányú merevségét a 

hosszanti oldalakkal párhuzamosan futó - alul áttört, felül tömör falsávok biztosítják. A 

dobozokon kívül lévő földszint feletti - szintén monolit vasbeton anyagú - födém a beépített 

rész peremén pillérekkel alátámasztott, az autóbuszállások felé konzolosan túlnyúlik, a 

konzolvégek felé elvékonyodik. A terminál vasbeton keretszerkezeteinek szerkezeti magasság 

megközelíti a 9 métert. A vízszintes szerkezeti fesztávolságok keresztirányban rendre: 3,80; 

11,70; 3,80 méter, 2,80-2,80 m konzolkinyúlással. A hosszirányú homlokzati pillérek raszter 

távolság: 8,00 méter. Az emeleten a dobozszerkezetek között acélszerkezetű üvegezett 

összekötések helyezkednek el. Az előcsarnok terében - ház a házban elv szerint - kialakított 

galéria nagyrészt látványában és szerkezetileg is független a teret határoló szerkezetektől. 

Ennek a beépítésnek az elsődleges tartószerkezetét két irányban sarok merev kapcsolatokkal 

rendelkező acél keretszerkezet képezi. Az acélszerkezet elemeinek befoglaló mérete nem 

haladja meg a 250 mm-t. Az acélszerkezeteken a galéria hasznos szintje alatt 20 cm teljes 

magasságú, trapézlemez zsaluzatos monolit vasbeton födémszerkezet készül. A galéria 

beépítés utasforgalmi része - az alatta lévő tér építészetileg megkívánt kialakítása miatt nem 

letámaszkodik, hanem a felette lévő - erősített kialakítású - monolit vasbeton doboz 

keretszerkezetekről van lefüggesztve. 

 

A födémszerkezetének kialakítása megegyezik a galéria többi részén lévővel. A galéria 

födém vízszintes lengésekkel szembeni ellenállását a felette lévő monolit vasbeton födémhez 

csatlakozó függőleges síkú andráskeresztek biztosítják. A galéria függőleges szerkezeti 

elemeinek raszter-távolsága megközelítőleg 5-5 méter. A terminál épület könyökénél lévő 

doboz fesztávolsága meghaladja a 13 méter szerkezeti kialakítása hasonló a másik öt kisebb 

dobozhoz, de a nagyobb fesztávolság és a tetőtéri gépészeti terhelés miatt az előbbit is 

meghaladó szerkezeti befoglaló méret szükséges. Itt szoba kerülhet alulbordás (alulról 

álmennyezettel takart) monolit vasbeton födém kialakítása is. A szabad szerkezeti magasság 

itt is meghaladja a 8 métert. Ennek a szerkezetnek a haránt irányú merevségét - a keretszerű 

kialakításon túl a szellőző műtárgy haránt falai is biztosítják. A terminál épület könyöke után 

beforduló jellemzően nyitott épületrészt, egyszintes, kör keresztmetszetű oszlopokon álló 

előtető alkotja. Ennek az épületrésznek a hossz és keresztirányú merevségét az alapozásba 

(talpgerendákba) befogott monolit vasbeton kör keresztmetszetű oszlopok biztosítják. A 

pillérállások szerkezeti raszter-távolsága, jellemzően: 8,00 x 9,70 méter. A pályázati kiírásban 

nem található részletes geo-technikai adat, ezért az alapozást csak a területhez meglévő 

általános ismeretek alapján kerül ismertetésre. A területen nem túl nagy mélységben 

található teherbíró - jellemzően - agyag talaj. Ezt figyelembe véve a felmenő szerkezetek 
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alatt - azok indításhoz - kétirányú gerendarácsot terveztünk 60 x 60 cm befoglaló mérettel. A 

gerendarács alatt pontonkénti sík illetve mélyített síkalapok lehetnek. 

 

6.2. A kétszintes P+R parkoló épület 

 

A parkoló épület jellemzően kétszintes kialakítású, a terminál épület melletti mintegy 20 méter 

szélességű sávja egyszintes. Az épület tartószerkezete monolit vasbetonból készül. A jellemző 

szerkezeti raszter mindkét irányban: 8,10 x 8,10 méter. A fent említett terminál melletti sáv 

szerkezeti raszterei párhuzamosan helyezkednek el a terminál hosszabb szárnyának 

rasztereivel, míg a mögöttes területen lévő parkoló-rész raszterei a terminál épület rövidebb 

szárának rasztereivel párhuzamosak. Az épület a két eltérő irányú raszterek találkozásánál el 

van dilatálva. A második ütemű beépítésnél - a tervezett megoldásnál a mögöttes parkoló-

rész e dilatációs vonaltól elbontásra kerülne és a helyette a beépítés igényeinek megfelelő 

nagyobb parkoló-szám miatt további parkoló szintek mélyítése válik szükségessé. A fent 

említett egyszintes mintegy 20 méteres sáv ez esetben is megmaradhatna. A parkoló 

épületrészek azok méretei miatt természetesen további dilatációs vonalakkal is fel vannak 

szabdalva. A parkoló szintek szintmagassága 2,70 m, a közbenső sík födémszerkezet szerkezeti 

magassága maximum 25 cm. A földel fedett, illetve köztérrel kialakított felső szintek alatti 

teherhordó szerkezeti vastagsága a feltöltések rovására, a terhelések függvényében (változó 

vastagságú feltöltések és burkolati rétegrendek) növekszik: 30 - 60 cm-ig. A kétszintes parkoló-

rész területe felett a fásítás a pillérállásoknak megfelelően történik. A pillérek kör 

keresztmetszetűek, 50 és 60 cm átmérővel. Az épület egyes dilatációs egységeinek 

merevségét a pillérek és a födémlemez kétirányú sarok merev kapcsolata biztosítja. A 

pilléreknek ezen túlmenően a monolit vasbeton pontalapok is részleges befogást biztosítanak. 

 

6.3. A terminál épületet a parkoló épülettel összekötő híd 

 

A két épületet a buszok által járt terület felett összekötő gyalogos híd acélszerkezettel készül. 

A szerkezetet hosszirányban az oldalai által képzett rácsostartók képezik. Keresztirányban a 

rácsostartók függőleges rúdjaiból, a járófelület alatti valamint a híd tetején elhelyezkedő 

keresztirányú gerendákból álló sarokmerev keretszerkezetek adják a szerkezetet. A híd 

szerkezeti magassága mintegy 4,50 méter; szerkezeti szélessége mintegy 5,50 méter - 

fesztávolsága megközelítőleg 20,50 m. Az acélszerkezet készülhet EURO és cső szelvényekből 

is. Az acél rúdelemek maximális befoglaló mérete: 300 mm. Az acélszerkezetű híd a parkoló 

épület felöl a tetőfödém felett lévő, a rétegrendbe bujtatott és a pillérekre támaszkodó 

monolit vasbeton kiváltó gerendára fekszik fel - dilatációs kapcsolattal. A híd túlsó vége a két 

monolit vasbeton dobozszerkezet falainak bütüihez - melyek közé befut - csatlakozik acél 

kapcsoló elemek segítségével (fix kapcsolat). A híd merevségét a haránt irányú keretszerű 

kialakítása, a padló alatt és a tetején végigfutó vízszintes andráskeresztek valamint a 

függőleges síkú kétoldali rácsostartós (építészeti megjelenésében: andráskereszt) kialakítása 

biztosítja. 

 

7. Épületgépészet 

 

7.1. Belső vízellátás-csatornázás 

 

A létesítmény vízigényét az MI-10-158-1/1992 alapján határoztuk meg az utasok, a dolgozók, 

valamint a takarítás figyelembevételével : 5,3 m3/nap. Órai csúcsigény: 0,8m3/h. Az épület 

ivóvíz, belső oltóvíz ellátását a meglévő területet ellátó külső vezetékhálózatról kell biztosítani. 

A belső oltást az OTSZ I/5 fej. 5.2 - 5.4 pontjainak figyelembevételével nyomás alatti nedves 

oltóvízhálózatra kapcsolódó szintenként 3-3 db tűzcsap szolgálja. A tűzcsapok maximális 

vízigénye 450 l/perc. A tüzivíz hálózat felső szintjén is biztosítandó a 2 bar kifolyási nyomás. Az 

épületben keletkező és kivezetett csapadékvizet egyesített rendszerű közműhálózat fogadja. 

A használati meleg vízellátás távfűtéssel oldható meg, de átmeneti és nyári időszakban 

napkollektorok fűtik a vizet. 
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7.2 Hőenergiaellátás 

 

Az épület becsült téli hőszükséglete a következő: 

 

- Transzmissziós hőveszteség:    400 kW 

- Használati melegvíz                          60 kW 

- Légtechnika:      600 kW 

- összesen:    1060 kW 

 

A Fővárosi Távfűtő Művek előzetes tájékoztatása szerint elérhető környezetben van távfűtési 

lehetőség. Ez a hőenergia ellátás gazdaságos, és környezetvédelmi szempontból is kedvező, 

mert nem keletkezik pontszerű szennyező forrás, mint a gázkazánház esetén. Az alsó szinten 

van a hőközpont, melyben az állandó hőfoklépcsővel működő légtechnika és a Fan-coil 

hálózat, továbbá radiátoros fűtési körök és padlófűtés elemeit helyezzük el. Az irodákban és 

egyéb terekben a hőleadók négycsöves álmennyezetbe épített Fan-Coil berendezések, 

melyek a téli fűtést és a nyári hűtést is biztosítják. A közösségi terekbe temperáló padlófűtés, a 

vizes blokkokba és egyéb kiszolgáló terekbe radiátoros fűtés készül. Az épület nyári hűtését 

(várhatóan Σ=400 kW) a tetőre szabadon telepített kompakt folyadékhűtők végzik. 

 

7.3 Légtechnika 

 

A légtechnika és ahhoz kapcsolódó hűtőberendezések tervezésénél az alábbi méretezési 

adatok kerültek figyelembe vételre: 

 

Külső légállapot: 

 

Tél: ta = -15C a = 90% 

Nyár: ta = 30C a = 45% 

 

Belső légállapot: 

 

Tél: ti min = 20C 

Nyár: ti  = 24C 

 

Légcsere követelmények: 

A vonatkozó magyar szabványoknak  megfelelően 

 

 Előírt minimális frisslevegő ellátás : 

 

- Irodák:  6 m3/hm2 

- Tárgyalók:  6-20 m3/hm2 

- Üzletek:  10 m3/hm2 

- Raktárak:  100 m3/h 

- Mosdók:  50-100 m3/h 

- Takszer:  50 m3/h 

- Közösségi terek n= 3 szoros légcsere 

 

A szellőztetett terek frisslevegő ellátása a felső szinten telepített befúvó gépekkel biztosítható. 

A rendszerek kétfokozatú szűréssel, hő visszanyerővel, téli utófűtővel, nyári üzemben felületi 

hűtővel van ellátva. Az elszívott levegő tetőn kerül kivezetésre. A befúvó légcsatornák a 

földszinten padlócsatornákon keresztül vezetnek a belső magokhoz, ahol elárasztásos levegő 

bevezetések alkalmazhatóak, ezzel nagy mennyiségű frisslevegő tud huzatmentesen a térbe 

jutni. Ezen a nyomvonalon lehet eljutni a frisslevegővel az emeleti helyiségekhez is. A 

légtechnikai rendszer méretezése számol az épületbe érkező lépcsőn keresztül történő 

mesterséges légpótlásra az aluljáró felé. A metró műtárgy szellőző kivezetéseit a terminál 
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épületen belül a tető fölé van kivezetve, ill. a P+R létesítményen belül biztosítható. Az 

ismertetett gépészeti rendszerek automatikus hőfokszabályozással rendelkeznek, mely 

kapcsolódik az épületfelügyeleti rendszerhez. 

 

8. Épületvillamosság 

 

8.1. Erősáramú rendszerek 

 

Rendelkezésre álló áramnem 3x400/230 V, 50 Hz váltóáram. 

 

Villamos energia ellátás 

A tervezendő területek várható egyidejű összes teljesítménye 410kW.  

A teljesítmények részletezve: 

 

Világítás (kültéri és beltéri) számára: beépített: 130 kW egyidejű: 90 kW 

Dugalj áramkörök számára:  beépített: 160 kW egyidejű: 100 kW  

Lift, mozgólépcső számára:  beépített: 85 kW egyidejű: 70 kW  

Gépészeti berendezések számára:  beépített: 200 kW egyidejű: 150 kW  

 

Az épület elektromos ellátása, a parkolónál kialakított energiaközpontból történik tokozott 

sínen és kábelen keresztül. A szükséges energiá 1db 1,0MVA Áramszolgáltatói száraz 

transzformátorral biztosítható. A transzformátor- és a 10kV-os Áramszolgáltatói helyiségek 

szellőzése természetes szellőzéssel tervezett. Az épületbe betervezett, kettős betáplálást 

igénylő berendezések számára 0,4kV-on, független Áramszolgáltatói csatlakozás létesül. A 

kisfeszültségű főelosztó úgy kerül kialakításra, hogy a tartalék Áramszolgáltatói csatlakozás 

átkapcsolását biztosítani tudja. A főbb épületrészek külön-külön helyi alelosztó 

berendezéseket kapnak, melyek sugaras nyomvonalon keresztül kerülnek ellátásra az épület 

főelosztó berendezéséből. Az elosztó berendezések kettő, illetve háromsínesek, azaz normál, 

kiemelt és szünetmentes csoportokat tartalmaznak. Az épületet ellátó főnyomvonalak 

kábeltálcával tervezettek. Az épület saját feszültség mentesítő tablóval kerül ellátásra. 

Egységes tartalék energia-ellátási berendezés készül a létesítményhez. Egy 40kVA-es UPS 

szünetmentes berendezés létesül a kiemelt berendezések számára. A szünetmentes 

berendezés 30 perc áthidalású. A fogyasztásmérést kisfeszültségen tervezett az 

energiaközpont 0,4kV-os helyiségében. A tartalékenergia ellátás Áramszolgáltatói 

fogyasztásmérése és csatlakozási pontja is a 0,4kV-os főkapcsoló helyiségbe kerül. A 

fogyasztásmérésekhez távleolvasási lehetőség kerül kialakításra. 

 

Világítás 

A beltéri helyiségek, az MSZ EN 12464-1, a kültéri munkahelyek az MSZ EN 12464-2 szerinti 

megvilágítási szintek kerülnek megvalósításra. A világítás részére külön hálózat létesül. A 

lámpatestek a helyiségek jellegének megfelelő védettségűek (MSZ HD 60364 szerint). A 

világítási rendszerek szakaszolásával biztosítható a gazdaságos üzemvitel. Általában 

fénycsöves, illetve kompakt fénycsöves lámpatestek kerülnek beépítésre, tükör-rendszerrel, 

kizárólag elektronikus előtétekkel. Számítógépes munkahelyeknél káprázásmentes fénycsöves 

lámpatestek kerülnek beépítésre. A közlekedők, folyosók világítási áramkörei központilag, 

vagy helyileg kapcsolhatóak. A biztonsági és irányfény lámpatestek központi 

akkumulátorosak (60 perc áthidalással).  

 

Épületgépészet, épületfelügyelet (ÉFR) 

A berendezések - az épületgépészeti igényeknek megfelelően – területenként, funkciónként, 

súlypontban telepített, megfelelő védett kivitelű elosztó berendezésből kerülnek ellátásra 

elektromos energiával. A gépészeti berendezések jeleit az ÉFR rendszere is csatlakoztatni kell. 

Az épületfelügyelet kezeli a gépészeti és elektromos rendszerek távkezelése és távfigyelése is.  
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EPH hálózat, érintésvédelem 

Az alkalmazandó érintésvédelem kisfeszültségen (MSZ HD 60364): TN (nullázás) + EPH hálózat 

(TN-S). A főelosztó berendezés mellett fő EPH csomópontból kell kialakítani a rendszert. 

Másodlagos EMC’S koordinált túlfeszültségvédelmet kell létesíteni a főelosztókba és 

alelosztókba, illetve dugaljakba telepített durva-, közép és finomvédelmi eszközök 

segítségével. 

 

Villámvédelem 

Az épületre a 28/2011(IX.6) BM rendelet (OTSZ) alapján villámvédelmi rendszer kiépítése 

szükséges az MSZ EN 62305 szabványsorozatnak megfelelően.  

 

8.2. Gyengeáramú rendszerek 

 

Tűzjelző rendszer 

Az automatikus tűzjelző rendszer érzékelő hálózata lefedi a teljes területet, amely detektálja 

az égésre jellemző fizikai változásokat. Tűzjelzés esetén szinoptikus jelzés biztosított a teljes 

területen, ill. vezéreltek mindazok az építészeti, gépészeti és technológiai berendezések 

amelyek tűzeseti működése tiltott. 

 

Betörésjelző rendszer 

Az épület, felügyelettel történő üzemét biztosító betörésjelző detektorok hálózata kerül 

kialakításra különböző fizikai változások detektálásával. A jelzés megjelenítése távjelzéssel 

történik, ahol állandó személyi felügyelet biztosítja az azonnali intézkedést. 

 

Beléptető rendszer 

A buszpályudvar területén az üzemeltetési területeket jogosultsági szintek szerint el kell 

választani a közösségi terektől. A belépési pontokon ún. közelítéses kártyaolvasókat kell 

elhelyezni. A rendszer az állandó felügyeleti helyiségből teljes egészében menedzselhető. A 

peronkapunál kialakított jegyellenőrző beléptetési csomópontnak, illeszkednie kell az 

objektumban kialakítandó jegyellenőrzési technológiához. 

 

CCTV rendszer 

A videó megfigyelő rendszer képi ellenőrzést biztosít a frekventált területeken történő személyi 

mozgásokról, illetve a pályaudvaron történő gépjármű forgalomról és a buszállásokról. A 

videó szerver, ill. a kapcsolódó software a kameraképek tárolását, ill. munkaállomási 

monitoros megjelenítését biztosítják. 

 

Strukturált hálózat 

A telefon és IT hálózat munkahelyi kiszolgálása strukturált hálózaton keresztül történik, 

biztosítva ezzel a szabványos csatlakozási felületet. A telefonrendszer egységes felületen 

kezeli a vezetékes, mobil, ill. TCP/IP alapú hívásokat. A pályaudvar területén WIFI végpontok 

kiépítése szükséges. A szolgáltatói csatlakozások részére külön helyiség biztosított.  

 

Hangosítási rendszer 

A hangosítási rendszer több szintű, az általános hangosítás a tájékoztatást biztosítja. A k iemelt 

terek hangosítási rendszerének vezérlése a területhez rendelt vezérlő helyiségből történik, 

amelyből közvetlen rálátás biztosított az adott térre. Megrendelői igény szerint Intercom 

rendszer kialakítása is szükséges lehet a buszállások és a forgalomirányítás között. 

 

Utasforgalmi tájékoztató rendszer: 

Az épületben és a buszállásoknál utasforgalmi tájékoztató rendszert kell kiépíteni, melynek 

pontos kialakítását a Megrendelővel és a forgalom technikai tervezővel, egyeztetni 

szükséges. 
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Területkimutatás és költségbecslés (melléklet) 

"Intermodális csomóponthoz kapcsolódó létesítmények tervezése a budapesti 4-es 

metró kelenföldi végállomásának őrmezői kijáratánál” tárgyú tervpályázathoz 

Költségbecslés 

Megnevezés Terület (m2) Egységár 

(eFt/m2) 

Költség (eFt) 

„A” terület beépítése – 1. ütem    

Terepmunka, támfalak *** *** 500.000 

Közterület, útépítés, forgalomtechnika 9.750 26 253.500 

Közterület, gyalogosterület, zöldfelület 3.500 30 105.000 

Közterület közmű*, közvilágítás *** *** 145.000 

Saját ingatlan, útépítés, forgalomtechnika 6.900 29 200.100 

Saját ingatlan, gyalogosterület, zöldfelület 11.630 30 348.900 

Saját ingatlan, közművek, világítás  *** *** 40.000 

Buszpályaudvar épülete 3.665 500 1.832.500 

P+R létesítmény épülete (509 gk.) 20.619 120 2.474.280 

Egyéb: Jelzőlámpa, ITS *** *** 50.000 

„A” TERÜLET (I. ütem) ÖSSZESEN:   5.949.280 

    

„B” terület szintbeni parkolók – 1.ütem    

Útépítés, forgalomtechnika (650 gk) 15.500 25 387.500 

Világítás *** *** 40.000 

Zöldfelület, gyalogos felület 4.300 20 86.000 

„B” TERÜLET (I. ütem) ÖSSZESEN:   513.500 

    

„A” terület beépítése -2. ütem    

Útépítés, forgalomtechnika (Boldizsár u.) 1.500 26 91.000 

550 szobás szálloda 28.176 550 15.496.800 

Mélygarázs (550 gk.) 13.500 180 2.430.000 

P+R parkoló új kialakítása (500 gk.) 13.500 120 1.620.000 

Zöldtető 1.392 20 27.840 

Zöldfelület, gyalogos felület 2.313 40 92.520 

„A” TERÜLET (II. ütem) ÖSSZESEN:   19.758.160 

    

„B” terület beépítése -2. ütem    

Iroda: 50.000 300 15.000.000 

Mélygarázs (800 gk.) 36.300 180 6.534.000 

P+R parkolóház(650 gk.) 20.000 120 2.400.000 

Zöldfelület 12.600 30 252.000 

„B” TERÜLET (II. ütem) ÖSSZESEN:   24.186.000 

    

„C” terület beépítése -2. ütem    

Kereskedelem/Szolgáltatás: 5.000 400 2.000.000 

Iroda: 78.828 300 23.648.400 

Mélygarázs (1200 gk.) 45.000 180 8.100.000 

Zöldtető 3.888 20 77.760 

Zöldfelület, gyalogos felület 13.374 40 534.960 

„C” TERÜLET (II. ütem) ÖSSZESEN:   34.361.120 

    

’A’ + ’B’ + ’C’ TERÜLET (II. ütem) ÖSSZESEN:   78.305.280 

* Korábban a területre készült Péterhegyi úti terv közműkiváltásainak tervezési területre eső részét 

tartalmazza! 
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	o3 autóbusz-pályaudvar, P+R parkoló - emeleti alaprajz, metszetek m 1_2oo
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