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1. Szeged és a gyalogosközlekedés



1.1. Koncepcionális dokumentumok 

1. Közlekedésfejlesztési Koncepció
(452/2012. (IX. 28.) Kgy. sz. határozat)

2. Szeged Vonzáskörzeti Közlekedési Terv
a közlekedésfejlesztési koncepció részeként
(631/2012. (XII.21.) Kgy. sz. határozat)



1.2. Közlekedésfejlesztési célok

Városi közlekedés – általános cél

„XXVIII. Élhető város a szó mindkét értelmében:
élhető,  mint  m  ű  köd  ő,  átjárható;  és  élhető,  mint  biztonságos,
egészséges, vonzó.
Egyre inkább a személygépjármű-közlekedés válik a meghatározó
helyváltoztatási móddá. Erre – nagyon nagy helyigénye és magas
környezetszennyezése miatt – városaink alkalmatlanok, a forgalom
növekedése  az  átjárhatóság,  a  működőképesség  gátjává  válik.
Kívánatos  utazási  mód  (kisebb  helyigény  ű  ,  a  környezetet  nem
vagy kevéssé szennyez  ő  ) eszköz igénybevételére kell késztetni a
városlakót, az igénybefolyásolás minden formájában. A lakosságot
érdekeltté kell tenni szokásainak önkéntes megváltoztatására.”



Közlekedési övezetek

„XLIII. A fő- és gyűjtőutakat úgy kell kialakítani, hogy a javasolt és
eltűrhető forgalomnagyság  lebonyolítására  alkalmasak  legyenek,  és  a
mellettük elhelyezkedő lakóingatlanok, intézmények minél védettebbek
legyenek a közlekedés szennyező hatásaitól.”

„XLIV.  A  főutak  és  gyűjtőutak  között  elhelyezkedő közlekedési
területeket  az  egész  városra  kiterjedően,  egységesen  szabályozott,
csillapított forgalmú övezetekké kell kijelölni.

Csillapított forgalmú övezet:
- a korlátozott sebességő övezet (Tempó-30),
- a lakó-pihenő övezet (20 km/h, az átmenő forgalom tilos),
- a gyalogos övezet.”



Kerékpáros, gyalogos közlekedés

„LV. Általános kerékpárbarát közhangulat és városkép megteremtése a 
cél.”

„LVI. A főút- és gyűjtőút-hálózaton (a csillapított forgalmú övezeteken
kívül)  biztosítani  kell  a  kerékpár-közlekedés  útfelületét,  csomóponti
átvezetéseit. A csillapított forgalmú övezetekben a kerékpárosok „otthon
vannak”, de  a forgalmas útvonalakon önálló közlekedési felületre van
szükségük.  Ennek biztosítását  minden esetben az útvonal  forgalma,  a
baleseti  kockázat,  konfliktusveszélyek  elemzése  alapján  kell  meg-
választani.  (Az önálló kerékpárút  nem mindig a legjobb lehet  ő  ség:  A
kerékpáros eltávolítása  az  utakról  az autóforgalom érdekét  szolgálja.)
Az egyirányú utcák hátrányosak a kerékpározásra, erre is megoldást kell
keresni.  Számottevő gyalogos-forgalmú  járdán  kerékpárút  kijelölését
kerülni kell.”



„LVII.  A  belvárosi  kerékpárforgalom és  a  sűrű
gyalogosforgalommal,  korzójelleggel  bíró  gyalogutak
vegyítését kerülni kell.”

„LVIII.  Vizsgálni  kell  egy  kerékpáros-gyalogos  híd
megépítésének lehetőségét az Árvízi emlékmű térségében.”

„LIX.  A  csomópontokat  és  a  járdákat  az  akadálymentes
közlekedés követelményeinek megfelelően kell kialakítani.”

„LX.  A  közlekedési  felületeket  lehetőség  szerint
zöldfelületekkel kell tagolni.”



Belváros – „Zöld belváros” koncepció

A  belváros  környezetminőségi  szempontból  legyen  kiemelten
védett, alacsony, távlatban zéró kibocsátású zóna.

A  belváros  legyen  elérhető,  de  ne  legyen  átjárható személy-
gépkocsival.

A  belváros  megközelítése  egyéni  gépjárm  ű  vel legyen  egyre
költségesebb.

A  belváros  parkolási  kapacitása nem  növelhető,  távlatilag
csökkentése a cél.



A terület ellátását célzó áruszállítás szervezetten, lehetőleg a kora
reggeli  vagy  esti  órákban,  alacsony  kibocsátású  eszközökkel
történjen.

Meg kell teremteni a belváros és a Tisza közötti élő, közvetlen 
kapcsolatát a rakparti út funkcióinak kiváltásával, szerepének 
csökkentésével és megszüntetésével.







2. Gyalogos elsőbbségű övezetek
 Gyalogosbarát kialakítás (vonzó környezet, kényelmes és akadálymentes burkolatok, mikroklíma stb.)

 Behajtás korlátozása (célforgalom kezelése, áruszállítás kezelése, kerékpározás kezelése stb.), ebből adódó konfliktusok

























3. Forgalomcsillapítás, lakóövezetek 













4. Főúthálózat

 Járdák (összefüggő, akadálymentes, széles, jól megvilágított, parkolás kezelése stb.)

 Gyalogátkelők védelme, sebességcsökkentésre ösztönzés (jelzőlámpa, középsziget, sávok szűkítése, kanyarodó ívek szűkítése stb.)

 Vonalas infrastruktúrák (főutak, vasútvonalak) elválasztó hatása (gyalogátkelők, alul- és felüljárók stb.)



Alkalmazott megoldások:

 akadálymentesítés,

 szintben kialakított, süllyesztett szegély,

 taktilis sáv,

 gyalog- és kerékpárút vs. járda+kerékpársáv,

 körforgalom.





















5. Gyalogos hálózat egyéb elemei
(Gyalogosan átjárható zsákutcák, parkok és zöldterületek gyalogútjai stb.)

Erzsébet Liget, Stefánia, Múzeum, Dugonics tér
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