
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés Penz András által benyújtott Kistarcsa Kórház, Kistarcsa és Zsófialiget 
HÉV megállókban kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésére vonatkozó önálló képviselői 
indítvánnyal összefüggésben 
 
Érintett bizottság: Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 
                                Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
Penz András képviselő önálló képviselői indítványában kéri a Képviselő-testületet, 
kezdeményezze kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítését Kistarcsa Kórház, Kistarcsa és 
Zsófialiget HÉV megállókban tekintettel arra, hogy a megjelölt helyeken jelentős gyalogos 
forgalom zajlik, különösen a HÉV szerelvények érkezésekor. Képviselő úr szerint jelenleg nem 
biztonságos az átkelés a Kórház HÉV megállónál az Auchan üzletközpont felé, a Kistarcsa HÉV 
megállónál a Hunyadi utcán és a Zsófialiget megállónál a Thököly utcán.  
 
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21) KM 
rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) alapján a gyalogos átkelőhelyek kijelölésének ide 
vonatkozó követelményei: 

1. Gyalogos átkelőhely kijelöléséhez minden esetben a területi közlekedési hatóság 
engedélye szükséges.  

2. Gyalogos átkelőhelyet az úton csak olyan helyen szabad kijelölni, ahol a kijelölt 
gyalogos átkelőhelyet és az azon áthaladó gyalogosokat az úton közlekedő járművezetők 
legalább 50 méter távolságból felismerhetik. 

3. Gyalogos átkelőhely kijelölésével együttesen figyelembe kell venni 
- a gyalogos- és gépjárműforgalom nagyságát, 
- a gyalogosforgalom biztonságát, 
- a gyalogosok áramlási irányát, 
- az út és környezetének kialakítását. 

4. Gyalogos-átkelőhelyet nem szabad kijelölni:  
- közvilágítás nélküli útszakaszon, 

        - a vonatkozó szabványnak nem megfelelő közvilágítású útszakaszon, 
- autóbusz megállóhelyén, az előtt 15 méteren belül, a megálló jármű végétől számított 5 
méteren belül. 
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- útkereszteződésen kívül, ha az forgalomirányító fényjelző készülékkel irányított 
útkereszteződéstől, vagy kijelölt gyalogos-átkelőhelytől számított 100 méteren belül 
van, kivéve, ha annak forgalmát - a mellette levővel összehangolt - forgalomirányító 
fényjelző készülék irányítja. 

5. A kijelölt gyalogos-átkelőhely mindkét végéhez szilárd burkolatú járda vezessen, 
amely a kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez a gyalogosok várakozására szolgáló szilárd 
burkolatú felülettel (gyalogos felállóhely) csatlakozzon. 

6. Lakott területen kívül gyalogos átkelőhelyet kijelölni csak rendkívüli esetben szabad. 
 
Fentiek figyelembe vételével az egyes helyszíneket külön megvizsgálva nyújtok tájékoztatást a 
kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésének lehetőségéről, valamint adott területen a gyalogosok 
biztonságos átkelése érdekében jelenleg érvényben lévő forgalomszabályozásról.  
 
Kistarcsa Kórház HÉV megálló: 
A HÉV megállóból érkező gyalogosok a 0233/60 hrsz-ú úton átkelve (Hunyadi utca folytatása) 
jutnak el az Auchan üzletközpont felé vezető járdáig.  
Gyalogos átkelőhely kijelölése lehetséges: NEM  
Követelmények, melynek nem felel meg a helyszín: az út önkormányzati tulajdonú külterületi 
út, a közvilágítás nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva, valamint nincs elegendő 
hely az akadálymentesített gyalogos felállóhely kialakításához.  
Esetleges megoldási javaslat: Nincs 
Jelenleg érvényben lévő forgalomszabályozás: A gyalogosok biztonságos átkelése érdekében 
az út megépítésekor az úttest ezen szakasza jól látható kiemelt színnel került 
megkülönböztetésre. Jelenleg 20-as sebességkorlátozás van érvényben.  
 
Kistarcsa HÉV megálló: 
A gyalogosok jellemző áramlási iránya a HÉV megálló állomásépülete melletti parkolónak 
használt területről keresztben át a Coop bolt, gyógyszertár, dohánybolt felé halad, érintve a BKK-
HÉV Zrt. és a Magyar Közút területét is; a fejlesztéshez a tulajdonosok beleegyező nyilatkozata 
szükséges.  
Gyalogos átkelőhely kijelölése lehetséges: NEM  
Követelmények, melynek nem felel meg a helyszín: a helyi buszjárat megállója a Hunyadi úton 
a Coop bolttal szemben található, a Hunyadi utca, Deák Ferenc utca kereszteződésében (a Coop 
bolttól kb. 70 m-re) már van kijelölt gyalogos átkelőhely, a közvilágítás nem az előírásoknak 
megfelelően van kialakítva, valamint mindkét oldalon akadálymentesített gyalogos felállóhely 
kialakítása szükséges járdakapcsolattal, amely járdakapcsolat a HÉV oldalában lévő parkolónak 
használt BKK-HÉV területen nem megoldott. 
Esetleges megoldási javaslat: Nincs 
Jelenleg érvényben lévő forgalomszabályozás: A gyalogosok biztonságos közlekedése 
érdekében az érintett szakaszon 30-as sebességkorlátozó tábla van kihelyezve.  
  
Zsófialiget HÉV megálló: 
A HÉV-ről leszálló gyalogosok Zsófialiget felé a bal oldalon lévő üzletsort jellemzően az úttesten 
keresztben áthaladva közelítik meg. Ez a terület Thököly utcaként ismert, valójában a BKK-HÉV 
Zrt. tulajdonában lévő kivett vasút művelési ágú közútként használt terület.  
Gyalogos átkelőhely kijelölése lehetséges: NEM  
Követelmények, melynek nem felel meg a helyszín: a peron és az úttest között nincs elegendő 
hely akadálymentesített, szabványos méretű gyalogos felállóhely létesítéséhez, továbbá a 
közvilágítás sem az előírásoknak megfelelően van kialakítva.  
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Esetleges megoldási javaslat: Nincs 
Jelenleg érvényben lévő forgalomszabályozás: Az érintett területen a gépjárművek haladási 
iránya egyirányú és a kereszteződésben csak a balra fordulás megengedett. A KRESZ szabályait 
betartva a kereszteződésbe lassítva érkező gépjárművek nem veszélyeztetik a gyalogosok 
biztonságos átkelését.  
 
Megállapítható, hogy gyalogos átkelőhely létesítéséhez egyik helyszín sem felel meg a 
Rendeletben előírt követelményeknek, ugyanakkor az érvényben lévő forgalmi rend lehetővé 
teszi a gyalogosok biztonságos közlekedését.   
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Penz András által 
benyújtott Kistarcsa Kórház, Kistarcsa és Zsófialiget HÉV megállókban kijelölt gyalogos 
átkelőhely létesítésére vonatkozó önálló képviselői indítványát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2019. december 2. 
 
 

  Juhász István 
  polgármester 

 


