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Bús Balázs polgármester részére 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
theisz.balint@obuda.hu 

Tárgy: KÉRELEM és együttműködési javaslatok az Üröm-Óbuda határterületén lévő problémák 
megoldására 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Ürömért Egyesület ezúton indítványoz néhány olyan fejlesztést, amelyek megkönnyítik az Óbudán 
és Ürömön lakók életét egyaránt.  

A Csillaghegyi strandtól a Rókahegyre vezető kanyargós és meredek Ürömi úton veszélyes a 
közlekedés gyalog és autóval egyaránt. Az élet- és balesetveszély elkerülés érdekében javasoljuk az 
alábbiakat: 

1) A járdát kérjük újraaszfaltozni, mert a járdán több helyen hiányzik az aszfalt, hepe-hupás, nem 
szintben foltozott, babakocsival lehetetlen, de gyalogosan is veszélyes a közlekedés. 

2) A keskeny úttesten haladó teherautók gyakran felhajtanak a járdára. A járda szélére egy 
védőkorlát telepítésével csökkenthető lenne a balesetveszély és a járdaszegélyek további 
letöredezése.  

3) Több szakaszon egy ember is alig fér el a járdán, ezért javasoljuk a lakók figyelmének felhívását a 
járda felét elfoglaló sövények, bokrok karbantartására a Rózsa utca és Tulipán utca közötti 
szakaszon.  

4) A Rózsa utca és Tulipán utca közötti szakaszon évek óta egy helyi vállalkozó tárol gépkocsikat (5-
6 db) a padkán, a bokrok között (éppen az Óbudai üdvözlő tábla előtt pár méterrel), ami 
környezetszennyező, illetve az útra belógó parkoló ügyfelek néha balesetveszélyes helyzeteket 
teremtenek.  

5) A kihelyezett táblák szerint tilos az előzés az Ürömi úton a Rókahegyi úttól a Rókahegy tetejéig 
(Óbuda-Üröm határáig), azonban ezt sokan nem tartják be, ami balesetveszélyes helyzeteket 
okoz rendszeresen. Javasoljuk a záróvonalat végig felfesteni, ami jó vonalvezető lehet a 
kanyarokat levágóknak!  

6) Sok autós nem érzi a padkát, illetve kanyarokat, ezért szintén jó vonalvezető lehet a szegélyek 
lefestése (amúgy is megállni tilos ezeken a szakaszokon), vagy a padkával párhuzamosan az út 
szélére egy vonalvezető festése.  

7) A Péterhegyről és Rókahegyről lezúduló csapadékvizet a Rókahegy melletti árok vezeti le a 
Csillaghegyi strand kerítéséig. Innen az úton zúdul tovább a csapadékvíz, amely rendszeresen 
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hordja rá a nagy köveket az útra, illetve felmarja az aszfaltot. Az évi aszfaltozás, foltozás helyett 
javasoljuk a vízelvezetést megoldani. 

8) Az Ürömi úton a Rókahegyi úti és Rókavár utcai kereszteződések közelében a lezúduló 
csapadékvíz kimosta, illetve mélyítette a padkát. A szűk úttesten találkozó teherautók 
rendszeresen lehajtanak az árokszerű padkára, ezzel letöredezik az út szélét. Az út szélén 
kialakuló kátyúk kerülgetésével, a kormány középre rántásával egyre több balesetveszélyes 
helyzet alakul ki szembeforgalom esetén. 

9) A kihelyezett tiltótáblák ellenére gyakran hajtanak be 12 tonna súlyt meghaladó nyerges 
vontatók (kamionok) az Ürömi útra a HÉV átjárón át, illetve 3,5 tonna súlyt meghaladó 
teherautók az Ürömi útra a Csillaghegyi strandtól felfelé. A megelőzés, illetve szankcionálás 
érdekében javasoljuk egy kamerarendszer kiépítését, addig is kérjük a közterületfelügyelet 
rendszeres járőrözését a területen, illetve egy lakossági zöldszám megadását a gyors jelzésekre.  

10) Mivel ezen a szakaszon a járda balesetveszélyes, sokan használják az Ürömi útról induló, a 
Gyöngyvirág-Ibolya-Tulipán-Rózsa utcák végén végighaladó gyalogutat. Azonban az utolsó két 
szakaszon (Ibolya és Rózsa között) nincs lépcső, nagyon benőtte a gaz, néhol görnyedve lehet 
csak haladni. Az út szabaddá tétele mellett javasolt a világítás fejlesztése is. 

11) Az Aranyvölgyi úton elkészült kerékpárút népszerű a biciklivel munkába- és hazajárók körében, 
azonban a Bécsi útra (régi 10-es út) érve még nem vezet sehova. A kerékpárosok biztonsága 
érdekében javasoljuk, hogy a kerékpárút végétől, az Almáskert utcától az Ürömi körforgalomig 
fessenek fel kerékpársávot a széles és alacsony forgalmú Bécsi úton a forgalmi sávok szélére. A 
körforgalomtól már Üröm, majd Pilisborosjenő is tud ehhez csatlakozni a jövőben. 

A fenti fejlesztési tervek megvalósítása érdekében felajánljuk együttműködésünket további szakmai 
vagy társadalmi egyeztetésekre, továbbá a lakosság előzetes tájékoztatása, véleménykutatása, illetve 
az eredmények kommunikálása témában is. 

Üröm, 2018. október 8. 

Tisztelettel: 
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