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1. Bevezetés 
 2004. decemberében elkészült Érd Város közép- és hosszútávú településfejlesztési 
koncepciója, melyet a 292/2004. (XII.16.) ÖK számú határozat alapján Érd város önkormány-
zatának képviselő-testülete társadalmi vitára bocsátotta. 2005 márciusában zajlott le a közle-
kedés problémáinak megvitatása, melyen részt vett a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesü-
let (VEKE) Érd-Diósd helyi tagszervezete is. Ebben a tanulmányunkban szeretnénk ismertetni 
elképzeléseinket, javaslatainkat Érd közlekedésének jobbá tétele érdekében. 

2. A közlekedés jelenlegi helyzete 

2. 1. Érd szerepe az országos és az európai közlekedési hálózatban 
Érd elhelyezkedése kiváló az országban mind a közúti, mind a vasúti hálózatot tekint-

ve, melyek közül több az európai TINA (Transport Investment Needs Assessment = Közleke-
dési Beruházási Igények Értékelése) hálózat fontos eleme.  

A városon halad át két fő vasútvonal: a 30-as Budapest–Nagykanizsa- (TINA V.) és a 
40-es Budapest–Pécs-vonal (TINA V). A 30-as vonal mentén helyezkedik el Érd alsó vasútál-
lomás és Nagytétény-Érdliget vasúti megálló, a 40-es vonal mentén pedig Érd állomás, Érd 
felső és Érdliget vasúti megállóhely. 

A város északi részén halad keresztül az M7-es autópálya (TINA V.), a déli területén 
pedig a 6-os és 7-es számú főutak, illetve a most épülő M6 autópálya (TINA V). A közelben 
található az M0 autóút is, mely kapcsolatot teremt az autópálya-hálózat további elemeivel, 
illetve a Ferihegyi repülőtérrel.  

A Duna, mint közlekedési folyosó, szintén a TINA rendszer önálló elemét képezi. En-
nek ellenére jelentősége Érdnél gyakorlatilag a nullával egyenlő. 

Az ezekből származó lehetőségeket a mainál jobban kellene kihasználnia a városnak 
kereskedelmi-ipari övezetek létrehozásával és a lakóterületek jobb megközelítésével. 

Az átmenő forgalom az 1990-es években már-már elviselhetetlenné vált. Ekkor épült 
meg a város déli részén a 6-os és 7-es számú főutak elkerülő szakasza. 

2. 2. Helyi úthálózat 
A városban 391 km a helyi úthálózat hossza, melynek kb. 30%-a rendelkezik valami-

lyen szilárd burkolattal; ennek nagy része az utóbbi években bekövetkezett forgalomnöveke-
dés hatására és az elmaradt, nem megfelelő karbantartás hatására gyors romlásnak indult . A 
város helyi forgalma nagyrészt ezeken az utakon zajlik, ami hamarosan a mainál jóval na-
gyobb forgalmi torlódásokhoz vezethet a gépjármű-állomány további növekedése és az új 
lakosok keltette többlet közlekedési igény következtében. A következő évek egyik legfonto-
sabb feladata lesz az utak minőségi szilárd burkolattal való ellátása. A csatornarendszer kiépí-
tése után ezeket a munkákat nagyobb lendülettel lenne szükséges elvégezni. 
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2. 2. Helyi és helyközi tömegközlekedés 
A város központjában helyezkedik el a leendő autóbusz-pályaudvar. Ide futnak be a 

helyközi és helyi járatok. Kiváltására Érd alsó vasútállomás mellett új intermodális csomó-
pont épül. Átadása 2005 augusztusában várható.  

A városban a tömegközlekedés a Volánbusz Rt. által üzemeltetett járművekkel törté-
nik az alábbi viszonylatokon: 

(8101) 1 sz.v.: Autóbuszállomás – Ófalu, Minaret 
(8102) 2 sz.v.: Határ út/Tétényi út – Autóbuszállomás – Délibáb u. 
(8103) 3 sz.v.: Autóbuszállomás – Gépjavító Vállalat 
(8104) 4 sz.v.: Autóbuszállomás – Kossuth L. u. – Vadlúd u. – Autóbuszállomás 
(8105) 5 sz.v.: Autóbuszállomás – Lőcsei u. – Bem tér 
(8106) 6 sz.v.: Autóbuszállomás – Riminyáki u. – Bem tér 
(8107) 7 sz.v.: Autóbuszállomás – Ürmös u. – Bem tér 
(8108) 8 sz.v.: Bem tér – Iparos út 

Ezt egészítik ki a Volánbusz Rt. helyközi járatai, melyek Érd ill. Budapest, Százhalombatta, 
Tárnok, Sóskút, Pusztazámor és Törökbálint között szállítják az utasokat. A város nagy terüle-
te tömegközlekedéssel ellátatlan, elsősorban a megfelelő útburkolat hiánya miatt. 

Az autóbusz-pályaudvaron lehetőség van továbbá távolsági járatok igénybevételére is. 
Budapest felé a 7-es számú főúton és az M7 autópályán keresztül jutnak el a buszok az Etele 
térre. 
 Jelentős számú utas veszi igénybe a MÁV Rt. vonatait is, elsősorban a Budapest felé 
irányuló közlekedésben, de az ország távolabbi területeire is sokan utaznak. 2004 áprilisa óta 
elővárosi vasúti szerelvények is járnak a Budapest, Déli pályaudvarról Martonvásár és Száz-
halombatta irányába. 

3. Városi Közlekedéspolitikai Koncepció Tézisei 
 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgoztatott tanulmány összefoglalja 
a működő városi közlekedés létrehozásához szükséges alapelveket. Az alábbiakban a koncep-
ció legfontosabb követelményeit ismertetjük: 
 
 „Azokra a városias jellegű települési térségekre – elsősorban a nagyobb városokra és 
környékükre – vonatkozóan, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti és von-
záskörzettel együttesen a lakosság száma eléri, illetve meghaladja a 100 ezer főt, a közlekedé-
si viszonyok hosszútávú rendezése érdekében városi közlekedéspolitikát szükséges kidolgozni, 
biztosítva az összhangot az országos közlekedéspolitikával és a település, valamint vonzáskör-
zete rendezési terveivel. 
 

1. A városműködés egyik meghatározó alrendszere a közlekedés, ami a városi közleke-
déspolitika kialakításánál a városfejlesztés szempontjainak fokozott figyelembe vételét 
követeli meg. 

2. A városi (helyi) közlekedés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladat, 
ugyanakkor az állam a jogszabályi keretek megalkotásával, központi források biztosí-
tásával és fejlesztési pályázatok indításával stratégiai szinten alakítja a városi közle-
kedéspolitikát. 
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A városi közlekedéspolitika intézkedéseihez ütemtervet, felelősöket és pénzeszközt 
szükséges rendelni. 

3. A városi közlekedéspolitikában prioritást kell adni a közforgalmú személyközlekedés-
aránycsökkenés megállításának rövid távon, hosszabb távon a folyamat megfordítá-
sának. 

4. A városi és elővárosi közlekedési rendszer korszerűsítése érdekében indokolt a helyi 
és helyközi közlekedés ma kialakult éles határait megszüntetni.  
E rendszer a jelenleginél lényegesen kedvezőbb utaskiszolgálást tesz lehetővé, köny-
nyebben oldja meg a P+R-utazás követelményeit és az utazás költségeinek kialakulá-
sát egységesen, teljesítményarányosan határozza meg. 

5. A személyközlekedésben meg kell teremteni az intermodalitás műszaki, szervezeti és 
szabályozási feltételeit. A városkörnyéki forgalomban a vasút- és autóbusz-állomások 
mellett gépkocsiparkolók, kerékpármegőrzők, kerékpárutak építésével elő kell segíteni 
a közforgalmú közlekedésre való egyéni „ráutazást” (P+R, B+R), és a városközpont-
ok irányába közforgalmú közlekedéssel történő továbbutazást. 
Modernizálni célszerű a jegykiadás és -érvényesítés rendszerét, illetve – a környéki 
közlekedést is figyelembe véve – a P+R- és B+R-rendszer elterjesztését ösztönző felté-
telrendszert kell kialakítani. 

6. A közlekedési tarifák a városokban is legyenek hosszabb távon a teljesítménnyel ará-
nyosak (intelligens rendszertámogatással), a tarifa is tegye vonzóvá a közforgalmú 
közlekedést a személyautóval szemben, legyen megfizethető azok számára is, akik csak 
közforgalmú közlekedési eszközzel tudnak utazni. 

7. A kerékpáros és gyalogos közlekedés támogatása a városlakók életkörülményeit ked-
vezően befolyásolja. 

8. A közforgalmú helyi és környéki személyközlekedés összehangolására a Fővárosban 
és környékén a Budapesti Közlekedési Szövetség megalakítása szükséges. 

9. A közforgalmú közlekedési eszközöket és kiszolgáló létesítményeket a mozgáskorláto-
zottak speciális igényeire való tekintettel kell fejleszteni. 

10. A nagyobb városok – már tapasztalhatóan túlterhelt – belső területein forgalomcsil-
lapítási intézkedésekkel, restriktív parkolás-szabályozással, az útfelszíni parkolóhe-
lyek csökkentésével […] tudatosan mérsékelni szükséges a személygépkocsi forgal-
mat, a velejáró torlódást és környezetszennyezést. 

11. Az intelligens közlekedési rendszerek/szolgáltatások a városi közlekedéspolitikai célok 
elérésének hathatós eszközei, a közlekedési igények befolyásolása, a közlekedési mun-
kamegosztás javítása, a meglévő kapacitások jobb kihasználása, a torlódások elkerü-
lése, a közlekedésbiztonság növelése, a környezeti károk csökkentése. A közforgalmú 
személyközlekedés szolgáltatási színvonalának emelése, az utastájékoztatás javítása 
és a gazdasági fenntarthatóság új alapokra helyezése az elektronikus jegyrendszer 
bevezetése révén történhet. 

 
Az önkormányzati törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja a helyi közlekedési 
feladatokat, mint helyi közszolgáltatást. 
A helyi önkormányzatok közlekedési feladataihoz kötelező jelleggel a helyi közúthálózat fenn-
tartása tartozik, valamint nem kötelezően ellátandó feladatként – a lakossági igények és az 
anyagi lehetőségek függvényében – a helyi közforgalmú közlekedés biztosítása.” 
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Véleményünk szerint a felsorolásban szereplő irányelveknek megfelelően szükséges megter-
vezni Érd város közlekedésfejlesztését is. 

4. Fejlesztési célok és lehetőségek 

4. 1. Úthálózat 
Az élhető város elérése érdekében szükség van a jelenleginél több gyűjtő-elosztó út 

építésére, melyeket a jelenlegi földutak szilárd burkolattal való ellátásával lehet elérni. Ezért 
első lépésben azokat az utcákat kell megvizsgálni és kijelölni, ahol ez megvalósítható és első-
sorban ezeket kell először leaszfaltozni. Ezzel együtt szükséges a vízelvezetést is megoldani, 
a padkákat is rendezni. Az új főutak esetében a biztonságos gyalogosközlekedés megteremté-
se végett legalább egyoldali járda kiépítése is elengedhetetlen. A gyűjtőutak kiépítése után 
következhet csak a „ráhordó” utak kivitelezése, majd csak ezután következhet a többi utca. A 
kizárólag lakossági igényeket kiszolgáló utak esetében meg kell oldani a forgalomszabályo-
zást is, hogy ezek az utcák ne váljanak főutakká (fekvőrendőr, keskenyebb úttest, útszűküle-
tek kiépítése). A meglévő lakóutcákban is fontos lenne ezeket az intézkedéseket véghezvinni 
a lakók nyugalma és biztonsága érdekében. 

Az úthálózat fejlesztése azért is rendkívül fontos, mert csak ez esetben lehet szó a he-
lyi autóbuszviszonylatok számának növeléséről. 

Az M7 autópálya fizetőssé tétele óta jelentősen megnövekedett a városon átmenő for-
galom. Ennek megoldása részben kormányzati feladat. Célszerű lenne a Tárnoknál meglévő 
csomópont teljes kiépítése és a fizetős szakasz idáig való kitolása, természetesen csak a meg-
felelő csatlakozás kiépítésével a 7-es út felé, hogy a tárnoki lakosok életkörülményei ne ro-
moljanak. A nehézgépjárművek részére szerencsére már csak a célforgalmi közlekedést enge-
délyezik. 

A városközpont forgalmának csökkentése érdekében forgalomcsillapító intézkedések 
használata javasolt. A Budai út esetében a még meglévő 2×2 sávos szakasz 2×1 sávossá át-
építhető, a felszabaduló területen pedig megnövelt gyalogos és zöldfelület alakítható ki, ame-
lyek kapcsolódhatnának a Magyar Földrajzi Múzeum mögött és a Városháza előtt kialakítan-
dó sétálóutcához. Egyrészt a Kossuth Lajos utca – Töhötöm utca – Diósdi út vonala vehetné 
át ebben az esetben a kelet-nyugati irányú forgalmat, másrészt a már meglévő 6. és 7. számú 
főutak elkerülő szakasza. Javasolt továbbá a Tárnoki út teljes kiépítése a Bagoly utca – Sóskú-
ti út felé. 

4. 2. Tömegközlekedés 

4. 2. 1. Autóbuszközlekedés 
A helyi és helyközi buszjáratok esetén optimális követési időközöket kell kialakítani, 

törekedni kell az ütemességre, illetve arra, hogy elviselhető legyen az átszállásoknál a várako-
zási idő, hogy minél többen vegyék igénybe a helyi buszjáratokat azok közül is, akik jelenleg 
azok elégtelen közlekedése miatt autóval járnak. A város fejlődésével párhuzamosan a későb-
biekben a vonalhálózat bővítése is szükségessé válik, elsősorban a város peremterületein, a 
lakossági igényeknek megfelelően. Ma a lakosságszámhoz viszonyítva aránytalanul kevés 
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viszonylat jár a városban, elsősorban infrastrukturális hiányosságok, másrészt az anyagi forrá-
sok korlátozott megléte miatt. Az utasok panaszkodnak, hogy kevés buszjárat van, pedig 
igény lenne rá, a Volán pedig arra hivatkozik, hogy nincs is rá igény, hisz kevés az utas. 

 
Javaslataink új buszjáratok indítására: 

- közvetlen járat Felső-Parkváros és a városközpont között  
- Felső-Parkváros és Bem tér között újabb buszjárat a Fényező utcában (az előbbi 

kettő akár összevontan is) 
- Tárnoki úton át kelet-nyugati irányban 
- Érdligeten, a Balatoni úttól nyugatra eső területen 

Az utastájékoztatást illetően szükségesnek tartjuk a tisztán helyi buszjáratok gyakorlatban is 
megvalósuló számozását, mely által egyszerűbben lehetne eldönteni, hogy melyik járat a ked-
vező az utas számára. A megállókban elhelyezett menetrendeken fel kellene tüntetni, hogy az 
egyes járatok hol állnak meg, mert egy esetlegesen a járatot nem ismerő utasnak fogalma sin-
csen, hogy melyik megállónál kellene leszállnia. Ehhez egy új szemléletű, „városiasabb”, 
egységes utastájékoztató és információs rendszert kellene megvalósítani. 

Érd és a főváros késő esti közlekedése különösen a Volánbusz Rt. 2003. novemberi já-
ratritkítása óta problémássá vált. Ha valaki egy később végződő fővárosi rendezvényen vesz 
részt, már nem biztos, hogy eléri az utolsó Érdre induló járatot, így szükségesnek tartjuk a 
késő esti közlekedés felülvizsgálatát. Ezzel párhuzamosan meg kellene vizsgálni Érd és Bu-
dapest között az éjszakai közlekedés kialakításának lehetőségét a főváros éjszakai közlekedési 
hálózatához kapcsolódóan. 

A jövőben Érd és Budapest között a vasúti közlekedés kapna nagyobb hangsúlyt a Vo-
lán és a MÁV Rt. közötti – jelenleg is folyó – tárgyalásoknak megfelelően, mely együttműkö-
dés jól beleillik a tervezett Budapesti Közlekedési Szövetség rendszerébe is. Az autóbuszok 
vasútra ráhordó szerepe jelentősen nőni fog, mely a jelenlegi hálózatra is hatással lesz, mivel 
egy teljesen új koncepció szerint kell megszervezni a helyi buszjáratok közlekedtetését is. 
Ehhez illeszkedően épül a városban az új buszpályaudvar is, mely által közvetlen átszállási 
lehetőség nyílik az elővárosi vonatok és az autóbuszok között. A vonat és az autóbusz közötti 
kényelmes átszállás érdekében 5 perc legyen az összehangolt indulások között. Érd regionális 
szerepe miatt azonban nemcsak a helyi, hanem a környéki autóbuszjáratok utasainak is lehe-
tőség nyílik majd az intermodális csomópont adta lehetőségek kihasználására. 

Ez azonban nem nyújt megoldást a Parkvárosban élő lakosok számára, mert nekik je-
lentős időveszteséggel járna, ha lakóhelyükről a városközpontba kellene buszozniuk, hogy ott 
vonatra üljenek. Az ő számukra csak a jelenleg is meglévő közvetlen budapesti autóbuszjára-
tok jöhetnek szóba. Az M7-es autópályán egyre nagyobb mértéket öltő forgalmi torlódások 
azonban hatással vannak az itt közlekedő buszokra is. Ennek megoldása azonban túlmutat a 
város hatáskörén. Eredményes javulást lehetne elérni, ha az Egérúton buszsáv lehetne kiala-
kítható, ez azonban az egyéni közlekedők részére túlzott negatív következménnyel járna, hisz 
már ma is 2 sávban állnak a dugóban az autók a reggel csúcsidőben. A 4-es metró megépülése 
után az Őrmezőn kialakítandó BKV buszpályaudvarra esetleg betérhetnének majd a Volán 
járművei is, így elkerülve az Egérutat. Azonban ez is csak akkor lenne jó megoldás, ha az 
autópálya bevezető szakaszán az autóbuszok részére akadálytalan, folyamatos közlekedést 
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lehetne biztosítani. Ez autóbuszsáv kijelölésével, vagy a leállósáv megfelelő biztosítás mellet-
ti engedélyezett használatával lehetne elérni, melyre külföldön számos példa akad. 

4.2.2. Vasúti közlekedés 
A MÁV Rt. rövidtávú tervei között szerepel az összes érdi vasúti megálló teljes felújí-

tása, melyre EU források is rendelkezésére állnak. A közeljövőben várhatóan megépül a 
Diósdi út alatt a közúti aluljáró, mely által a város egyik hatalmas közlekedési problémája 
meg fog oldódni. Ehhez kapcsolódóan átépítésre kerül Érd felső és Érd alsó vasútállomás is. 

Érd alsó átépítése és a második vasúti vágány megépítése a jelenlegi tervek szerint 
2007 körül megvalósul. Ekkora már teljesen kész lesz az új buszpályaudvar és P+R-parkoló 
is. 

Érd felső vasútállomásnál, a Tompa utca torkolatában található egy lépcső, ami a vas-
úti megállóhely Budapest felőli peronjának közepére vezet fel. A túloldalra történő átjutás 
csak jelentős kerülővel lehetséges azok számára, akik innen érkeznek, és Budapest felé sze-
retnének utazni. Ma a kétvágányú vasútvonal két pályatestét elválasztó kerítésben egy lyuk 
található, ezen keresztül rövidítik le az utasok az átjutást a másik peronra. Sajnos ez már több 
halálesethez is vezetett. Erre egy gyalogosaluljáró lenne a tökéletes megoldás; mivel a vasút-
vonal viszonylag magas töltésen helyezkedik el, ennek átfúrásával biztosítható lenne a kerü-
lőmentes és biztonságos átjutás. A dolog különösen aktuális a jelenlegi helyzetben. A megál-
lóhely másik végén is lehetővé kellene tenni a biztonságos átjárást az utazóközönség számára, 
ezzel a másik gyalogos aluljáróval. Jó lenne, ha a tervekbe belekerülne ez az aluljáró is, 
melynek megépítése jelentős költségtöbbletet nem okozna. Szükségesnek tartanánk egy P+R-
parkoló kiépítését is. 

Érd állomás („nagyállomás”) is hamarosan átépül. A tervek szerint gyalogosaluljáró 
épül a peronok biztonságos megközelítése érdekében, és ezáltal a vasútvonal által elvágott két 
városrész egymás közötti kapcsolata is jelentősen javul. Az aluljáró építésekor az akadály-
mentesítést is figyelembe kell venni, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Lehetőség 
szerint itt is szükséges lenne P+R-parkoló kialakítása. 

Érdliget vasúti megállóhely esetében a peronok átépítésén kívül törekedni kellene új 
állomásépület felépítésére, esetleg a korábban itt álló szép épület újraépítése is szóba jöhet. 

Mivel Nagytétény-Érdliget megálló a város szélén található, így a jelenleg itt felszálló 
utasok száma minimális. Ahhoz, hogy jobban bekapcsolódhasson a város közlekedésébe, bel-
jebb kellene elhelyezkednie a lakott terültek irányában. Ha esetleg áthelyezésre kerülne nagy-
jából a Sulák-patak vonalában, akkor jóval nagyobb területet tudna kiszolgálni és a potenciális 
utasok száma is megnövekedne. Ezáltal e terület tömegközlekedési színvonala jelentősen 
emelkedne. Ez a beruházás az M6 autópálya építése és a Székesfehérvár-Budapest vasútvonal 
rekonstrukciójának keretében megvalósítható lehetne. 

 
A P+R-parkolók kialakításánál ügyelni kell arra, hogy azoktól a tömegközlekedési 

kapcsolatok könnyen elérhetőek legyenek, a parkolók rendben legyenek tartva, illetve bizton-
ságosak legyenek, hogy minél többen hagyhassák ott gépkocsijukat a vasútra átszállva. Lehe-
tőség szerint B+R- (bike and ride) létesítmények, azaz kerékpártárolók létrehozását is javasol-
juk. 
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Irodalomjegyzék 
Érd város közép és hosszútávú településfejlesztési koncepciója 
http://www.gkm.gov.hu/balmenu/kozlekedes - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hon-
lapja - Közlekedés 
http://www.volanbusz.hu/content.php?page=helyi&menu=2&submenu=2 - Volánbusz Rt. 
honlapja – Érdi helyi járatok 
http://www.mav.hu/megj.phtml?id=6245 - MÁV Rt. honlapja - Tájékoztató a MÁV Rt. beru-
házási, felújítási munkáiról (PowerPoint) 
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