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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
Jelen tanulmányt Halásztelek Város Önkormányzata képviselő-testületének megbízásából – 

döntés előkészítéshez szükséges szakmai információ-szolgáltatás, illetve a bizottsági üléseken 

is felmerült, illetve a lakosság által jelzett forgalomtechnikai problémák megoldása céljából – 

készítettük el. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2.) bekezdése alapján a közút 

kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb 

változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania 

kell azt. 

 

A vizsgálatot az alábbi elvek szerint végeztük el: 

 

 a teljes, mintegy 32 km hosszúságú, önkormányzati kezelésben lévő úthálózat bejárása, 

a meglévő állapot fényképes dokumentálása, 

 a sérült, hiányzó, nem megfelelő jelzések feltérképezése, 

 a rosszul belátható, balesetveszélyes helyszínek azonosítása, 

 a nem megfelelő, kapacitáshiányos parkolási lehetőségek definiálása, 

 a gyalogosforgalom szempontjából kritikus helyek felmérése, 

 a településszerkezet szempontjából elkülönülő, önálló rendeltetési funkcióval bíró 

településrészek azonosítása, 

 a meglévő forgalmi rend alapján nem egyértelmű elsőbbségadási viszonyokkal 

rendelkező helyszínek felmérése, 

 illetve az aktuális jogszabályi környezetnek nem megfelelő, attól eltérő forgalmi 

renddel bíró szakaszok azonosítása. 

 

Halásztelek Város területét a felülvizsgálandó jellemzők, illetve a helyi adottságok 

függvényében az alábbi területi felosztás szerint elemeztük: 

 

 5101. jelű Csepel-Ráckeve-Kiskunlacháza összekötő út (Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

kezelésében lévő országos közút) közvetlen környezetében lévő területek, 

 Iskola, Óvoda, Önkormányzat, és egyéb közintézmények közvetlen környezete, 

 A település központjának közelében lévő intézmények, utcák területe, 

 Közösségi terek, sportpálya vonzáskörzete, 

 Övezeti besorolásra alkalmas területek környezete, 

 Egyéb, forgalomtechnikai beavatkozást igénylő helyszínek. 

 

Az egyes helyszínek tekintetében először a biztonságosabb közlekedés szempontjából releváns 

felvetéseket, a jelenlegi helyzettel kapcsolatos problémákat mutatjuk be. Ezt követően minden 
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esetben megoldási javaslatot teszünk a forgalmi rend átalakítására, majd rögzítjük az új 

forgalmi rend kialakításának anyagszükségletét is. 

 
2. A TELEPÜLÉS JELLEMZŐI 

 
Halásztelek Város a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében, Csepel-szigeten, a 

Szigetszentmiklósi járásban, budapesti déli agglomerációban helyezkedik el. Szomszédjai kelet 

felől Szigetszentmiklós, észak felől Lakihegy-Szigetszentmiklós, dél felől Tököllel határos. A 

nyugati oldalon a Duna folyam határolja. Területi kiterjedése nagyságrendileg 8,6 km2, 

lakossága a 2022-as adatok alapján 12000 fő körül alakult. 

 
1. ábra: Halásztelek Város elhelyezkedése Magyarország területén belül 

 
2. ábra: Halásztelek Város közvetlen környezetében található települések 
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A város úthálózata országos közútból (kezelője: Magyar Közút Nonprofit Zrt.), önkormányzati 

tulajdonú és kezelésű utakból, valamint magánutakból épül fel. A település szerkezetére 

jellemző, hogy a legfontosabb, kapcsolati funkcióval bíró országos közútjára, az 5101 j. Csepel-

Ráckeve-Kiskunlacháza összekötő útra került „felfűzésre”, így a település alapvetően 

hosszirányban terül el ÉK-DNY irányában. A település közelében vasútvonal jelenleg nem 

halad el, így kötött pályás közlekedési kapcsolattal, megállóhellyel nem rendelkezik. 

Tömegközlekedési lehetőségeket tekintve távolsági autóbuszok érintik a települést, ezek 

megállóhelyei elsődlegesen a fent említett országos közút mellett találhatók. Halásztelek 

városban az alábbi Volánbusz által üzemeltett viszonylatszámú buszjáratai közlekednek: 

- 688: Budapest, Csepel, Szent Imre tér - Halásztelek, Kossuth u 

- 690: Budapest, Csepel Szent Imre tér - Szigethalom, autóbusz-állomás 

A település csak a 5101 j. országos közúton közelíthető meg északi (Lakihegy -

Szigetszentmiklós) és déli (Szigethalom) irányából. Az 5101 j. úton a 7,5 tonnánál nehezebb 

össztömegű tehergépkocsik átmenő forgalma tiltva van a Halászteleken keresztűl. Az országos 

összekötőút a város lakott területén belül II. Rákóczi Ferenc útként van elnevezve. Melinda 

utcától északi irányban az 5101 j. út keleti oldala Szigetszentmiklós város területéhez tartozik.  

 

 
3. ábra: Halásztelek Várost érintő és közelében lévő országos közúthálózat 

Az utóbbi 10 évben tömeges lakóingatlan fejlesztések hatására a Halásztelek Város lakossága 

több, mint 20%-kal megnőtt (2012: 9291  2022: 12016). Sokan a Fővárosból, Budapestről az 

agglomerációba, Halásztelekre költöztek, de továbbra is Budapesten dolgoznak. Az 5101 j. 

úton több ipari ingatlan található és további fejlesztések vannak folyamatban, amely még  

nagyobb tehergépjármű forgalom növekedést generál. A növekvő agglomerációs és 

teherforgalom torlódást okoz az 5101 j. összekötő úton Budapest irányába. 

A település úthálózata rácsos rendszerű, amelyen 3 darab olyan csomópont van, amelyek a 

város egyes részeinek megközelítése céljából jelentős szereppel bírnak. Ezek az alábbiak: 
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 5101. j. út – Árpád utca kereszteződése   körforgalom 

 5101. j. út – Ilona utca kereszteződése   jelzőtáblás szabályozás 

 5101. j. út – Kisgyár utca kereszteződése  jelzőtáblás szabályozás 

 

A város területén díjfizető parkolási övezet jelenleg nincs kijelölve. A településközpont, illetve 

a nagy forgalmú szolgáltató és kereskedelmi létesítmények közelében a meglévő parkolók nem 

megfelelő kapacitásúak, így sok esetben a zöldfelületen, környező utcákban történik a 

várakozás. A település egyéb részein, a jellemzően családi házas jelleg miatt nem jelent 

problémát a parkolás, a gépjárművek tárolása saját telken belül megoldható. 

 
A város déli részén, az 5101 j. mentén párhuzamosan vezetve épült kerékpárút. A közös felületű 

gyalog- és kerékpárút Halásztelek és Szigethalom közti kerékpáros közlekedési kapcsolatot 

biztosítja. 
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[j/nap]  [j/nap]  [j/nap]  [j/nap]  [j/nap] 

[j/nap
] 

         (1) ‐ (12)  (1)‐(10), (12)  (3)‐(4), (6)‐(9)   (5)‐(9)  (1)  (2)  (3)  (3)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12) 

7128    656  2000  33%  6846  7287  6818  7279  223  558  198  222  5328  1094  46  47  92  70  15  45  0  80  28  1 

2. táblázat: 5101 j. országos közút forgalmi adatai a 2015-ös számlálás alapján 
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3. VIZSGÁLT TERÜLETEK, MEGOLDÁSI JAVASLATOK 
 

3.1. Ilona utca – Akácos utca – 5101 j. országos közút – Védgát által határolt terület 

Ezen területen a Rákóczi út és az Akácos út rövid szakaszán kívül elkerített telekkel rendelkező 

lakóházak találhatóak, melyek nagy többségében újépítésűek. Az utak nagy része már szilárd 

útburkolattal vannak ellátva az utcák, de még vannak földburkolatúak is. A terület korlátozott 

sebességű övezet, ahol a maximális megengedett sebesség 30 km/óra. 

 
3.1.1. Ilona utca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Ilona utca a SPAR parkolóhoz bevezető útjától az Anna utcáig új egy 5,5 méter szélességű 

süllyesztett szegéllyel ellátott aszfalt burkolattal lett felújítva. Az útkereszteződéseknél 4,0m × 

0,8 m méretű forgalomcsillapító bordák lettek elhelyezve „Egyenetlen úttest” (KRESZ: 76. 

ábra) veszélyt jelző táblákkal. A Spar parkolóhoz bevezető útnál „Korlátozott sebességű 

övezet” és „Korlátozott sebességű övezet vége” tilalmi jelzőtáblák vannak kihelyezve.  

Az Ilona utcába csatlakozó utcáknál is el vannak helyezve korlátozott sebességű övezet határát 

jelző táblák. Ezen utcákból az Ilona utcára kihajtók azt vélhetik, hogy a korlátozott sebességű 

övezetet elhagyták. 

 
1. kép: Ilona utca 

Beavatkozási javaslatok: 

A csatlakozó utcáknál a korlátozott sebességű övezet határát jelző táblák elbontandóak. 

A korlátozott sebességű övezetben nem szükséges jelezni táblával a sebességkorlátozó 

küszöböket, így az „Egyenetlen úttest” veszélyt jelző táblák elbontandóak.  
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3.1.2. Ilona utca – 5101 j. országos közút (II. Rákóczi Ferenc út) útkereszteződés 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az itt épült „SPAR” üzlet rendelkezik kb. 80 férőhelyes parkolóhellyel. A parkolóhoz vezető 

út az Ilona utcába csatlakozik. Az innen kihajtó járműveknek elsőbbséget kell adni az Ilona 

utcán közlekedők részére. 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsival tilos behajtani. 

A II. Rákóczi Ferenc úti kereszteződésben az Ilona utcáról kihajtó járművezetőknek 

elsőbbséget kell adni az az országos közúton haladók részére. Az országos közúton a központ 

irányából érkezőknek kanyarodósáv van kialakítva. Az Ilona utcából Csepel irányába 

kikanyaradóknak besorolósáv van kialakítva az országos közút burkolatán. Az útburkolatjelek 

kopottak, felállási vonal és a STOP felirat nem látható. 

Az Ilona utcai csatlakozásnál nincs gyalogátkelőhely felfestés. Kerékpárral közlekedők nem 

tolják át a bringát, ezért veszélyes az átkelés a nagy gépjármű keresztező forgalom miatt. 

 
Beavatkozási javaslatok: 

A biztonságosabb átkelésért gyalogátkelőhelyet kell kialakítani az Ilona utca útburkolatán az 

országos út kereszteződésénél. A felfestés jobban felhívja a figyelmet az utat keresztező 

gyalogos forgalomra. Lassabban és figyelmesebben keresztezik a gyalogátkelőhelyet és az 

esetleg gyorsabban haladó kerékpárosokat is jobban észreveszik. 

A lekopott útburkolati jelek újrafestendőek. 

 
3.1.3. András utca, László utca – Árpád utca között 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

András utcán a László utca kereszteződés után az Árpád utca irányába az közút aszfalt burkolata 

véget ér. Jelzőtábla oszlopra ezen jelzőtáblák vannak kihelyezve: 

 Útszűkület, jobbról (KRESZ: 71. ábra) 

 Egyéb veszély (KRESZ: 94. ábra) 

 Kiegészítő tábla, „Szilárd burkolatú út vége” felirattal 

Az „Egyéb veszély” veszélyt jelző tábla kopott és szabványál nagyobb méretű. 
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2. kép: András utca, jelzábla csoport 

Beavatkozási javaslatok: 

Az „Egyéb veszély” veszélyt jelzőtábla lecserélendő D=600mm méretűre. 

 
4. ábra: Háromszög alakú jelzőtábla mérete 

Amint az aszfalt útburkolat építést folytatják, a jelzőtáblacsoport elbontandó. 

 
3.1.4. Megyedűlő utca, Ilona utca – Akácos utca között 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A Megyedűlő utca egy kb. 5 méter szélességű aszfalt burkolattal rendelkező kisforgalmú 

kétirányú forgalmi rendű közút, mely korlátozott sebességű övezetben helyezkedik el. Az 

összes csomópontban „Egyenrangú utak kereszteződése” (KRESZ: 88. ábra) veszélyt jelző 

táblák vannak elhelyezve. A Bánki Donát kereszteződésben még „Forgalmi rend változás” 

feliratú kiegészítő táblát is elhelyeztek. 
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3. kép: Megyedűlő utca a Bánki Donát kereszteződésnél 

Beavatkozási javaslatok: 

A korlátozott sebességű övezetben minden útkereszteződés egyenrangú, jobbról érkező 

járműnek van elsőbbsége, ezt nem szükséges kitáblázni. A jelzőtáblák elbontandóak. 

Amennyiben forgalmi rend változás történt, akkor a kiegészítő tábla fölé „Egyéb veszély” 

(KRESZ: 94. ábra) veszélyt jelző táblát kell helyezni. A változás után 3-6 hónappal a 

jelzőtáblák elbontandóak. 

 
3.1.5. Össztömeg korlátozás 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az Ilona utcába csatlakozó utcáknál 5,5 tonnánál nehezebb össztömegű járművek behajtását 

tiltják. Az Akácos utcai korlátozott sebességű övezet határánál ez a tábla hiányzik. Így csak 

rövid szakaszon érvényes az 5,5 tonnánál nehezebb gépjárművek behajtása.  
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4. kép: András utca 

Beavatkozási javaslatok: 

Ha teljes övezetre szeretnénk a behajtási tilalmat kiterjeszteni, akkor a korlátozott behajtású 

össztömegű övezet határán a „Korlátozott forgalmú övezet, 5,5 tonna” (KRESZ: 53/c. ábra) és 

a „Korlátozott forgalmú övezet vége” (KRESZ: 53/d. ábra) tilalmi táblákat kell elhelyezni.  

 
3.2. Ilona utca – 5101 j. országos közút – Tököli repülőtér – Védgát által határolt 

terület 
3.2.1. Mária utca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A Mária utca az Ilona utcával párhuzamos a II. Rákóczi Ferenc úttól a Malonyai utcáig. A 30 

km/óra korlátozott sebességű övezetet határolja, a területen kívül esik. Ennek ellenére teljes 

hosszában 30 km/óra sebességkorlátozás van bevezetve, minden kereszteződésben a tiltó tábla 

elhelyezésével.  

 
5. kép: Mária utca 



Halásztelek Város 
A települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata 

2022. szeptember 17 

Beavatkozási javaslatok: 

Felesleges minden kereszteződésben a sebességkorlátozás tiltó tábláját kihelyezni, egyszerűbb 

a sebesség korlátozott övezetet kibővíteni. Ebben az esetben csak az övezet határán kell 

elhelyezni a „Korlátozott sebességű övezet” tilalmi táblákat és a sebességkorlátozó tilalmi 

táblák elbontandóak. 

 
3.2.2. Éva utca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Éva utca a Melinda utcát és a Mária utcát köti össze. A Melinda utcai kereszteződésnél 

„Súlykorlátozás, 5 tonna” (KRESZ: 38. ábra) tilalmat és az „Elsőbbség a szembejövő 

forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra) elsőbbséget jelző tábla van kihelyezve. A Mária 

utcai kereszteződésnél csak a „Súlykorlátozás, 5 tonna” (KRESZ: 38. ábra) tilalmat jelző tábla 

van kihelyezve. 

 
6. kép: Mária utcai kereszteződés 
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7. kép: Melinda utcai kereszteződés 

Beavatkozási javaslatok: 

Felül kell vizsgálni, hogy az egyik irányú forgalom elsőbbségét biztosítani kell-e. Ha igen, 

akkor a Mária utcai kereszteződésnél el kell helyezni a „A szembejövő forgalom elsőbbsége” 

szembe menő forgalom” (KRESZ: 13. ábra) elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát. Az útburkolat 

szélessége kb 5 méter, ezért nem indokolt a forgalmi irányok elsőbbség szabályozása, és a 

Melinda utcai kereszteződésben lévő elsőbbséget szabályozó jelzőtábla elbontandó.  

 
3.2.3. Léda utca - zsákutca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Léda utca végén, a Katalin utcánál közmű akna van építve. Hogy gépjárművel ne tudjanak a 

zöldfelületen keresztül a Katalin utcára ráhajtani, beton terelőelemeket helyeztek el. 

 
8. kép: Léda utca végén lévő közmű akna 
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Beavatkozási javaslatok: 

Kerékpárral való könnyebb eljutást segíteni, ha kerékpárral való áthaladás megengedett lenne. 

A beton terelőelemeket úgy kell elhelyezni, hogy kerékpárral biztonságosan át lehetne haladni, 

de gépjárművel továbbra sem lehessen. Ezután a Júlia utca kereszteződés után kihelyezett 

„Zsákutca” (KRESZ: 106. ábra) tájékoztatást adó jelzőtábla „Zsákutca kerékpáros 

továbbhaladási lehetőséggel” (KRESZ: 106/a. ábra) tájékoztatási táblára cserélendő. 

 

3.2.4. Táncsics Mihály utca 2 - kapubehajtó  

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A Táncsics Mihály utca 2 hsz. ingatlan épített kapubehajtónál „Elsőbbségadás kötelező” 

elsőbbségi és „Behajtani tilos” tiltó jelzőtábla van elhelyezve. 

 
9. kép: Táncsics Mihály utca 2 

Beavatkozási javaslatok: 

A kapubehajtóhoz nem szükséges elsőbbségi jelzőtábla elhelyezése, mert a kihajtó járműnek 

alapból elsőbbséget kell adni a közúton haladók részére. A jelzőtáblát bal oldalra csak 

ismétlésként lehet kitenni. Ha jobb oldalon nincs jelzőtábla, akkor a bal oldalit nem kell 

figyelembe venni. 

Javasoljuk a jelzőtáblák elbontását az oszloppal együtt. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa 

jelezni akarja, hogy a kapun azon irányba ne hajtsanak be, akkor az ingatlan területén belül, a 

kapunál helyezze el a tilalmi jelzőtáblát. 

 
3.2.5. Szent Erzsébet tér  

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A Bolgárkerék-emlékmű kőrül egy visszafordító út épült. A belső oldalán gépjárművekkel 

szoktak parkolni.  

Az Árpád-házi Szent Erzsébet templom bejárati kapuja előtt megállási tilalom van bevezetve.  
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10. kép: Kisgyár utca, Árpád-házi Szent Erzsébet templom bejárati kapuja 

A Somogyi Béla utca eléjén egy nehezen értelmezhető jelzőtábla csoport van kihelyezve. 

 
11. kép: Somogyi Béla utca, jelzőtábla csoport 
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Beavatkozási javaslatok: 

A kapubehajtó előtt alapból nem szabad megállni, ezért a templom előtt elhelyezett megállni 

tilos táblát a kapuhajtó után kell áthelyezni. 

Javasoljuk a Szent Erzsébet visszafordító út egyirányúsítását az óra irányával megegyezően. A 

külső útszegélynél megállási tilalmat, a belső szegélynél megengedi a parkolást. 

 
3.2.6. Halásztelki temető 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A temető főbejárata a Bolgárkertészet utca – Béke utca kereszteződésnél helyezkedik el, ahol 

36 férőhelyes merőleges beállású, beton térkő burkolatú parkolóhely van kiépítve. A 

mozgáskorlátozott személyek részére 2 darab parkolóhely van biztosítva. 

 
12. kép: Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére kialakíttott várakozóhely 

Beavatkozási javaslatok: 

A mozgáskorlátozott részére fenntartott parkolóhelyeknél a kerítésre vannak felszerelve a 

jelzőtáblák. Mind a két helynél jelzőtáblára kell felszerelni a jobb  a „Várakozóhely” (KRESZ: 

115/a. ábra) tájékoztatási táblát elhelyezni. 
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3.2.7. Szigethalom – Halásztelek összekötő kerékpárút 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az 5101 j. út mellett párhuzamosan a település déli végénél kezdődik az 1,50 méter szélességű 

betonlap burkolatú kerékpárút, mely Halásztelek város és Szigethalom város között létesít 

kapcsolatot. Az útburkolat nagy rossz állapotban van.  

A kerékpárút elején „Gyalogos és kerékpáros övezet” utasítást adó jelzőtábla van kihelyezve. 

 
13. kép: Szigethalom – Halásztelek összekötő kerékpárút 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk a kerékpárút teljes felújítását. A beton burkolat elbontandó és minimum 2,30 méter 

szélességű aszfalt burkolatra cserélendő. A kerékpárút elején a „Kerékpárút” (KRESZ: 26. 

ábra), végére a „Kerékpárút vége” (KRESZ: 26-a. ábra) utasítást adó jelzőtáblák helyezendők 

ki.  
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3.2.8. 5101. jelű összekötő úttól nyugatra lévő területek 
3.2.9. Hold utca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Hold utca útburkolata 4,50 méter széles. A II. Rákóczi Ferenc úti csatlakozásnál 20 km/óra 

sebességkorlátozó tiltó tábla van kihelyezve, de a szemben irányból ez hiányzik. 

A Hold utcára hajtanak rá a Bocskai István Református Általános Iskola és Középiskola 

területéről gépjárművel kihajtók. 

 
14. kép: Hold utca csatlakozás a II. Rákóczi Ferenc úthoz 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk a szomszédos korlátozott sebességű övezet kibővítését, hogy a Hold utca is benne 
legyen. Ha gépjárművel lassan mennek, akkor biztonságban el tudnak férni egymás mellett 
annak ellenére, hogy az útburkolatszélessége csak 4,50 méter. Egyirányúsítás esetén a Hold 
utcához csak nem szilárd burkolatú úton lehetne eljutni. 

 
3.2.10. Szenderffy utca környéki lakópark 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A területen jelentős lakóingatlan fejlesztés zajlik. Az épületek jelentős része még nincs kész, 
még nem laknak benne. A terület utcái nem rendelkeznek szilárd burkolatú úttal. 



Halásztelek Város 
A települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata 

2022. szeptember 24 

 
15. kép : Sándor Pál utca 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a szilárd útburkolat után ezt a területet is a korlátozott sebességű övezetbe 
bevonni. 

 
3.3. 5101. jelű összekötő út közvetlen környezetében lévő területek 
3.3.1. Melinda utca – Massányi Károly út 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Ezen szakaszon az 5101 j. összekötő országos út határolja Halászteleket és Szigetszentmiklóst. 

Az út nyugati oldala Szigetszentmiklósi város része, Halásztelek Város területén kívűl 

helyezkedik el. Ezen a területen mezőgazdasági és ipari ingatlanok helyezkednek. Jelenleg 

építési munkálatok folynak a nyugati oldalon. Az ipari fejlesztések miatt tovább nőhet az 5101 

j. út teherforgalma.  

 
Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk a Fazola Henrik utcai körforgalom és a Massányi Károly út között szakaszon az 

5101. j. út bővítését. A Csepel irányba plusz egy forgalmi sávot kell építeni, hogy a Massányi 

Király úton az M0 autóút felé könnyebben el tudjanak jutni és a Csepel felé haladó forgalom 

nem torlasztja fel a forgalmat. Mivel ez a terület a Szigetszentmiklós város közigazgatási 

határán belül van, csak velük való egyeztetés során lehet ezt a bővítést kivitelezni. 

 
3.3.2. 5101 j. országos közút mentén parkolás  

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A 5101 j. közút mentén számos kereskedelmi, vendéglátó és szolgálató egység található. 

Vannak olyan helyek, ahol az út szélén párhuzamos beállású váarkozóhelyek vannak kiépítve, 

azonban van ahol gépjárművel úgy állnak meg, ahogy tudnak.  Ahol nagyobb hely van a járda 

és az út között, merőlegesen állnak merőlegesen a járdának állnak meg. Balesetveszélyes lehet 
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kihajtásnál, mert a tolatásnál nem látja az országos közúton haladókat. A közút csatlakozásnál 

az útszélén gépjárművek akadályozzák a beláthatóságot, balesetveszélyes lehet a kihajtás.  

 
16. kép: II. Rákóczi Ferenc út mentén párhuzamos beállású várakozóhelyek 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk az egységes várakozási hely kialakítását mindenütt. Ahol nem tudják a területen 

belüli parkolást, ott az útmentén párhuzamos beállású várakozóhelyeket kell kialakítani. Az 

útszegély melletti zöldsávot védve parkolásgátló pollersort kell elhelyezni.  

 
5. ábra: II. Rákóczi Ferenc út mentén parkolási beállás 
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3.3.3. Kossuth Lajos utcai szolgáltató központ  

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A 5101 j. közút – Kossuth Lajos utca szolgáltatási központ épült, ahol vendéglátói, 

kereskedelmi és más egyéb lakossági szolgáltatók találhatók. A területen belül parkolóhely 

épült. A parkoló vonalában a Csepel irányába haladó járműveknek kötelező egyenes haladási 

utasítást adó tábla van kihelyezve, ezzel tiltva a parkolóba való kanyarodást. Az útburkolat 

felfestés azonban ez nem jelenik meg, ott csak a parkolóbal a Csepel irányába való kanyarodás 

van tiltva. 

A gyalogátkelőhely előtt meglévő „Elsősegélyhely” tájékoztatást adó tábla kopott. 

 
17. kép: II. Rákóczi Ferenc út 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a jelzőtábla és az útburkolat felfestését összhangba hozni. A balra kanyarodást 

akkor szükséges tiltani, ha nagy szembemenő forgalom miatt a kanyarodó feltarthatja a mögötte 

lévő forgalmat. A forgalomnagyság azonban nem indokolja. A reggeli csúcsidőben azonban 

lehet korlátozni a kanyarodást „Balra kanyarodni tilos” (KRESZ: 28. ábra) tiltó jelzőtábla 

időszakot megadó kiegészítő tábla kihelyezésével. 

A régi „Elsősegélyhely” (KRESZ: 2. számú függelék 1. ábra) tájékoztatást adó tábla cserélendő. 
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3.4. Iskola, óvoda és egyéb közintézmények közvetlen környezete 

Halásztelek város belterületén az alábbi közintézmények találhatóak: 
 

Oktatási intézmények 

 Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-52. 

 Bocskai István Református Általános 
Iskola és Középiskola 

2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc u. 17. 

Óvodák 

 Halásztelki Tündérkert Óvoda 2314 Halásztelek, Óvoda u. 1. 

 Lámpás Református Óvoda 2314 Halásztelek , Iskola u. 2. 

 Süni Óvoda (magán) 2314. Halásztelek Malonyai u. 46. 

 Pindurvilág Óvoda (magán) 2314 Halásztelek, Vénusz utca 7. 

Bölcsőde  

 Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde 2314 Halásztelek, Iskola u. 2. 

Hivatal  

 Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2314 Halásztelek, Kastély park 1. 

Egészségügy  

 Egészségház 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 2. 

 Szent Erzsébet Gyógyszertár 2314 Halásztelek, Kossuth u. 1. 

Művelődés  

 Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény 

2314 Halásztelek, Szent László tér 1. 

 Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2-4 

Idős gondozás  

 Halásztelki Humánszolgáltató Központ 
Idősek Klubja 

2314 Halásztelek, Bethlen G. u. 49. 
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3.4.1. Oktatási intézmények 
3.4.1.1. Hunyadi Mátyás Általános Iskola - 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-

52. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az iskola főbejárat az Erkel Ferenc utcában található, közel a Somogyi Béla utcai 

kereszteződéshez. Az Erkel Ferenc utca 5,5 méter széles aszfalt burkolatú, egyirányú forgalmi 

rendű (Barátság utca  Somogyi Béla utca) út. Az utca két szélén párhuzamos vagy merőleges 

beállási várakozóhelyek vannak kiépítve. 

 
18. kép: Erkel Ferenc utca, iskola főbejárata  

A Somogyi Béla utca kétirányú forgalmi rendű, melyen a 688 viszonylatszámú 

tömegközlekedési buszjárat közlekedik a Dózsa György utca irányába. Mindkét oldalán 

gyalogjárda épült, de nincs gyalogátkelőhely a biztonságos átvezetéshez az útpályán. 

30 km/óra sebességkorlátozás van érvényben és gyerekre figyelmeztető tábla, de csak a Dózsa 

György utca irányába haladóknak.  
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19. kép: Somogyi Béla utca - Erkel Ferenc utca  

 Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk az Erkel Ferenc utcában 30 km/óra sebességkorlátozás bevezetését. Az 

sebességcsillapításhoz egy menetdinamikai küszöböt kell elhelyezni az útburkolatban a 

főbejáratnál. A Somogyi Béla utcai kereszteződés előtti útburkolaton előjelző nyilak 

útburkolati jelek felfestésével a kikanyarodást lehet gyorsítani. 

A Somogyi Béla utcában mindkét irányban érvényesíteni kell 30 km/óra sebességkorlátozást 

az Erkel Ferenc utca – Bethlen Gábor utca szakaszon. A „Kötelező haladási irány, egyenes” 

utasítást adó jelzőtáblákat az Erkel Ferenc utca kereszteződés előtt kell elhelyezni. 

Javasoljuk a biztonságos átkeléshez a Somogy Béla úton gyalogos átkelőhely létesítését. 

 
6. ábra: Somogyi Béla utcán kilakakítandó gyalogátkelőhely  
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3.4.1.2. Bocskai István Református Általános Iskola és Középiskola - 2314 
Halásztelek, Rákóczi Ferenc u. 17. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A személyi bejárat a II. Rákóczi Ferenc útra csatlakozik, mellyel szemben gyalogosátkelőhely 

van kialakítva. A szülők személygépkocsival a II. Rákóczi Ferenc utcai bejáraton tudnak 

behajtani. Miután a gyerekek kiszálltak a járműből, a Hold utcai kijáraton tudják elhagyni az 

iskola területét. Az iskola területén belül a járművel megengedett maximális sebesség 5 km/óra. 

 
20. kép: Bocskai István Református Általános Iskola és Középiskola elötti gyalogátkelőhely  

Beavatkozási javaslatok: 

A gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéhez javasoljuk nyomógomb szabályozású 

jelzőlámpa üzembehelyezését.  

 

3.4.2. Óvodák 
3.4.2.1. Tündérkert Óvoda - 2314. Halásztelek Óvoda u. 1. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az óvoda az egyirányú forgalmi rendű Óvoda utcában található. Az út óvodai oldalán 

párhuzamos beállású várakozóhelyek vannak kialakítva. 
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21. kép: Tündérkerti Óvoda  

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk várakozási tilalmat bevezetni az óvoda melletti oldalon. A tilalom csak 5 percnyi 

megállást enged, ezért egy „15 perc” feliratú kiegészítő táblával kell ellátni. 

 
3.4.2.2. Lámpás Református Óvoda - 2314. Halásztelek Iskola u. 2. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az óvoda előtti szakaszon párhuzamos beállású várakozóhelyek vannak kialakítva. A 

mozgáskorlátozott személyek részére 1 darab parkolóhely van biztosítva. Az 5101. j. országos 

út felé a várakozóhely elején 30 km/óra sebességkorlátozó tábla van elhelyezve. 

 
22. kép: Lámpás Református Óvoda előtti várakozóhely  
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23. kép: Mozgáskorlátozott személy részére fenntartott várakozóhely (nem jogosult igénybevételével)  

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc út irányából jövőknek is 30 km/óra sebességkorlátozás 

be legyen vezetve és a másik irányból már a parkoló előtt legalább 25 méter távolságra kerüljön 

ki a jelzőtábla. Javasoljuk továbbá az utca útburkolatán menetdinamikai küszöb elhelyezését az 

óvoda területének mindkét végén. 

A „Mozgáskorlátozottak várakozóhelye” különleges szabályokat jelző tábla a 

mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhely elé kell elhelyezni. 
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7. ábra: Iskola utca 

3.4.2.3. Süni Óvoda - 2314. Halásztelek Malonyai u. 46. 
A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az óvoda előtt mind a két irányban térkő elemekből sebességcsillapító küszöb van a Malonyai 

utca útburkolatába beépítve. A Katona József utca irányából haladó járműveknek van 

kihelyezve „Bukkanó” (KRESZ: 75. ábra) és „Gyermekek” (KRESZ: 84. ábra) veszélyt jelző 

táblák. Közvetlen a Katona József utcai kereszteződés után „Egyéb veszély” (KRESZ: 94. ábra)  

veszélyt jelző tábla kihelyezve egy „FORGALMI REND VÁLTOZÁS!” feliratú táblával. 

 
24. kép: Süni Óvoda előtti jelzőtáblák  

Beavatkozási javaslatok: 

Amennyiben a forgalmi rend változás óta már eltelt legalább 6 hónap, akkor a tábla elbontandó. 

Ellenkező irányban is el kell helyezni „Bukkanó” (KRESZ: 75. ábra) és „Gyermekek” (KRESZ: 

84. ábra) veszélyt jelző táblákat a forgalomcsillapító küszöbtől 25 méter távolságra. 

A forgalomcsillapító küszöb nem jól látható, az útburkolaton fluoreszkáló sárga színű 

útburkolati jeleket kell elhelyezni. 

 
3.4.3. Bölcsőde 
3.4.3.1. Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde - 2314 Halásztelek, Iskola u. 2. 

Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde ugyanott van, ahol a Lámpás Református Óvoda, ezért 

ugyanaz vonatkozik, mint a 3.4.2.2 fejezetben leírtak.  
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3.4.4. Hivatal 
3.4.5. Halásztelki Polgármesteri Hivatal - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A Polgármesteri Hivatal a Kastély parkban található, melynek gépjármű behajtója a II. Rákóczi 

Ferenc úthoz csatlakozik. Az út mentén 4 férőhelyes párhuzamos beállású várakozóhely épült. 

A kapun be lehet menni gépkocsival a beton térkő burkolatú úton, ahol külön az ügyfeleknek 

parkolóhely épült az ingatlan területén belül. 

 
25. kép: Kastély park bejárati kapu  

 
26. kép: Ügyfeleknek fenntartott parkoló az ingatlan területén belül  
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Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk a területen KRESZ jelzőtáblák elhelyezését, egyértelmű legyen hogy a gépjárművet 

hol lehet leállítani. 

 
8. ábra: Kastély parkban táblázás  

3.4.6. Egészségügy 
3.4.6.1. Egészségház - 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 2. 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Egészségügyi központ orvosi rendelővel. A járművel a bejárati kapun lehet megközelíteni, ahol 

parkolóhelyek vannak kialakítva. Gyalogosan a II. Rákóczi Ferenc út személyi kapun lehet 

bejutni. 

A II. Rákóczi Ferenc úton, a járda mellet egy kerékpártároló lett elhelyezve. 
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27. kép: Egészségház jármű bejárati kapu  

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk a területen belül fedett kerékpártámaszok elhelyezését. 

 
3.5. Közösségi terek, sportpálya környezete 

 
3.5.1. Ady Endre tér - játszótér 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Ady Endre tér közepén elkerítve játszótér, gördeszka park, sportpálya és kültéri kondipark 

épült.  

 
28. kép: Ady Endre téri játszótér bejárata a Katona József utca felöl 
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Beavatkozási javaslatok: 

A területen nagyobb számban lehet arra számítani, hogy kisgyerekkel gyalogosan az úton 

közlekednek és az utat keresztezhetik. A járművezetőknél nem jelenik meg a gyermekek 

megjelenésére a figyelmeztetés. Az Ady Endre utca és Katona József utca útburkolatán a 

„Gyermekek” figyelmeztető útburkolati jelet kell elhelyezni a kijáratok előtt mindkét irányban. 

Ezenkívül „Gyermekek” (KRESZ: 84. ábra) veszélyt jelző táblákat is el kell helyezni.  

 
9. ábra: „Gyermek” veszélyt jelző útburkolati jel, U-E-17-D1 

Katona József utcán a Katalin utcai kereszteződés előtt a kihelyezett „Egyenrangú utak 

kereszteződése” (KRESZ: 88. ábra) veszélyt jelző tábla kopott. Nincs erre a jelzésre szükség, 

ezért elbontandó.  

 
3.5.2. Katona József tér - játszótér 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Ady Endre tér közepén nem elkerítve játszótér és műfüves sportpálya épült.  

 
29. kép: Katona József téri játszótér bejárata a Barátság utca felöl 

  

 
1 Útügyi Műszaki Előírás, Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása e‐ÚT 04.03.12:2022 
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Beavatkozási javaslatok: 
A területen nagyobb számban lehet arra számítani, hogy kisgyerekkel gyalogosan az úton 

közlekednek és az utat keresztezhetik. A járművezetőknél nem jelenik meg a gyermekek 

megjelenésére a figyelmeztetés. Az Iskola utca és Dózsa György utca útburkolatán a 

„Gyermekek” figyelmeztető útburkolati jelet kell elhelyezni a kijáratok előtt mindkét irányban. 

Ezenkívül „Gyermekek” (KRESZ: 84. ábra) veszélyt jelző táblákat is el kell helyezni.  

  
3.5.3. Németh Ferenc Sportcentrum – Ősz utca 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Az elzárt területen belül szabadtéri kosárlabda-, labdarugó pálya és játszótér található. A 

területen belül szabadidős eseményt és koncerteket is szoktak rendezni. 

Az közút mentén kiépített várakozóhely nincs, gépjárművel a zöldterületen várakoznak, ami 

miatt nagy területen a fű kikopott. 

 
Beavatkozási javaslatok: 

Mivel ide gyerekek is járnak, ezért ide is javasolt „Gyermekek” (KRESZ: 84. ábra) veszélyt 

jelzőtábla és útburkolati jel elhelyezése a bejárattól 50 méter távolságra mindkét irányban. 

 
3.6. Övezeti besorolásra alkalmas területek környezete 

 
3.6.1. Védgát - II. Rákóczi Ferenc út közötti terület 

 
A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Halásztelek nyugati részén lakó ingatlanok épültek. Ipari területek a II. Rákóczi Ferenc út 

mentén, vagy közel a rácsatlakozó utcán találhatóak. Mária utca – Akácos utca között már 

jelenleg is sebességkorlátozott övezet van, de a határ kijelölése nem egyértelmű. Az Ilona 

utcában a felújítása során sebességcsökkentő küszöböket építettek az útburkolaton az 

útkereszteződésekben. 

 
30. kép: Ilona utca sebességcsökkentő küszöb 
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Az Ilona utca – Akácos utca közötti területen jobbára újépítésű lakóingatlanok vannak, ahol 

még nincs mindenütt szilárd burkolattal rendelkező út. 

 
31. kép: Szilárd Leo utca 

Mária utcában végig, de néhány utcában lokálisan (pl. iskolánál) sebbeségkorlátozási tilalom 
van érvényben. 
Kisgyár utca 1 – 7 házszámú épületek körüli terület lakó- pihenő övezetként van kijelölve.  

 
32. kép: Kisgyár utca 5 

A Kisgyár utca - Dózsa György – Somogyi Béla utca útvonalon halad 688 viszonylatszámú 

mentrendszerinti buszjárat.   
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A terület úthálózata rácsos rendszerű, ahol jellemzően lakóingatlanok találhatóak Az egyenes, 

széles hosszú utcák a gyorshajtásra ösztönözheti járművezetőket, veszélyeztetve ezzel a 

környéken élők biztonságát. 

 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a meglévő „Korlátozott sebességű övezet” bővítését a teljes területre, kivéve 

a Kisgyár utca - Dózsa György – Somogyi Béla utca útvonalat, melyen a mentrendszerinti 

buszjárat halad.  

A széles egyenes utcák lehetőséget teremtenek a nagysebességű haladásra, ezért nem elég az 

övezeteket kijelölni, hanem sebességcsillapító eszközöket kell elhelyezni. 

A II. Rákóczi Ferenc úthoz az alábbi utcáknál nem az útcsatlakozásnál kell a határt jelölő 

táblákat kihelyezni: 

 Új utca :1 hsz. után 

 Bethlen Gábor utca : 1 hsz. után 

 Melinda utca : 4 hsz. után 

 Mária utca : 3 hsz után 

 Ilona utca : Spar áruház bevezető út után (jelenleg is itt van) 

 Árpád utca : 1 hsz után (jelenleg is itt van) 

 Akácos utca : Kálmán utcai kereszteződés előtt (jelenleg is itt van) 

 

 
10. ábra: Korlátozott sebességű övezet a II. Rákóczi út és Védgát között 
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3.6.2. II. Rákóczi Ferenc út – Hold utca – Sándor Pál utca közötti terület 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

A vizsgált terület a II. Rákóczi Ferenc úttól dél-keletre lévő területén helyezkedik el, ahol lakó 

ingatlanok, oktatási vagy szabadidő tevékenységi területek találhatók. Tél utca – Tejút utca 

között már jelenleg is sebességkorlátozott övezet, de a határ kijelölése nem egyértelmű.  Sándor 

Pál utca és Szenderffy Ferenc utca között jelenleg nagy lakóingatlan fejlesztés folyik, de az 

utcák még nem rendelkeznek a szilárd burkolatú utakkal. 

 
33. kép: Osztoics Milos utca 

Beavatkozási javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a meglévő „Korlátozott sebességű övezet” bővítését a II. Rákóczi Ferenc 

utcára csatlakozó utcákra (Hold utca, Nap utca, Hajnal utca). A javasolt övezet területe : II. 

Rákóczi Ferenc út – Hold utca – Ősz utca – Csillag utca – Tejút utca – Merkúr utca – Hajnal 

utca 
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11. ábra: Korlátozott sebességű övezet a II. Rákóczi úttól nyugatra 

Ha a mostani lakóingatlan fejlesztések utcán a szilárd burkolattal megépítik, akkor azt a 

területet is be lehet a sebesség korlátozott övezetbe. Az övezetbe nem vonódnak be a II. Rákóczi 

Ferenc úthoz csatlakozó szolgálati utak, mely ipari területhez vezetnek. 

 
Korlátozott sebességű övezet kijelölésével egyidőben felül kell vizsgálni a területeken 

alkalmazott forgalomszabályozást, a meglévő jelzőtáblákat. Ne maradjon felesleges előjelző 

tábla, korábbi lokális sebességkorlátozások. 

Már most is több helyen súlykorlátozások vannak bevezetve, de csak lokális útszakaszon. 

Érdemes ezen övezetekben egy bizonyos össztömeget meghaladó tehergépkocsik behajtását 

korlátozni.  

Lakó-pihenő övezet tisztán lakó, vagy üdülő funkciójú területen célszerű létesíteni, ahol a 

terület a lakás, a pihenés célját szolgálja, megjelenő forgalom célforgalmú. 
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4. KIEGÉSZÍTŐ FORGALOMTECHNIKAI ÉSZREVÉTELEK 
 

4.1. Parkolási helyzet a település központjában 

A település központja az 5101 j. országos közút mentén helyezkedik el, ahol többnyire olyan 

ingatlanok találhatók, ahol szolgáltatást (kereskedelmi, vendéglátási, egészségügyi stb.) 

nyújtanak. Gépjárművel az út melletti a kiépített várakozóhelyen, vagy padkán parkolnak, de 

előfordul a tilos- és zöldterületen való megállás. Nagyobb szolgáltató központnál kiépített 

várakozóhelyek épültek a területen belül. 

Javasoljuk egységes parkolási kialakítást, várakozóhelyek épített útburkolattal. Megfelelő 

nagyságú hely legyen biztosítva a gépjárműből a ki- és beszálláshoz úgy hogy a gyalogos felület 

sem csökkenjen, vagy legalább a minimális 1,50 járdaszélesség megmaradjon. 

 
4.2. Forgalomcsillapítási eszközök 

Halásztelek város úthálózata jellemzően rácsos rendszerű. Az egyenes hosszú utcák a 

gyorshajtásra ösztönözheti járművezetőket. Ezért nem elég az övezeteket kijelölni, hanem 

sebességcsillapító eszközöket kell elhelyezni. 

Az e-UT 03.02.12 „Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)” c. Útügyi Műszaki 

Előírás részletesen tartalmazza a forgalomcsillapítás során alkalmazható eszközök fajtáit, 

illetve azok előnyeit/hátrányait. 

A sebességcsökkentő-küszöb helyett célszerű lakó-pihenő övezetek, valamint korlátozott 

sebességű övezetek bejáratánál a trapéz keresztmetszetű, esetlegesen íves keresztmetszetű ún. 

menetdinamikai küszöbök, vagy más néven pályaszintemelés alkalmazása. 

 
12. ábra: Menetdinamikai küszöb keresztmetszete 

A pályaszintemelésnél sokkal drasztikusabb megoldás a sebességcsökkentő küszöb kialakítása, 

amelyet elsősorban üzemi területeken (telephelyeken, benzinkutaknál, parkolókban) 

létesítenek. Alkalmazásuk közutakon nem javasolt, kedvezőtlen hatásai miatt. Ezen okok miatt 

javasoljuk, hogy az Ilona utcán meglévő sebességcsökkentő küszöbök kerüljenek elbontásra, 

és helyettük az utca elején és a csomópontokban menetdinamikai küszöbök kerüljenek 

kialakításra. 

A forgalomcsillapító és mentdinamikai küszöbök helyett/mellett az útpálya tengelyének 

elhúzása javasolható, váltakozó oldalon kijelölt várakozóhelyekkel, virágládák elhelyezésével. 

Egyedi tervezés szükséges a kapubehajtók, valamint a vízelvezetési lehetőségek 

figyelembevételével. Lehetséges a kereszteződések „kiemelése”, valamint csökkentett 
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szélességű útburkolat, más anyagú (pl. kőburkolatú) többcélú (leállásra és kitérésre szolgáló) 

sávval. 

 
4.3. Behajtási díj rendelet megalkotása 

Általánosságban elmondható, hogy Halasztelek Város önkormányzati kezelésben lévő szilárd 

burkolatú úthálózata többnyire megfelelő minőségű, továbbá jól látható, hogy az utóbbi időben 

számos utca, utcarész felújítására sor került. Azonban előfordulnak a településen olyan 

útszakaszok, amelyek azonnali beavatkozást, felújítást igényelnének vagy nem rendelkezik 

szilárd útburkolattal, ám ahhoz, hogy ez a tendencia a jövőben is fenntartható legyen, indokolt 

lenne további források biztosítása a későbbi beavatkozások fedezésére. Ehhez jó alapot 

szolgáltathat egy olyan önkormányzati rendelet megalkotása és hatályba léptetése, ami a 

település közigazgatási határain belül lévő, össztömeg-korlátozással rendelkező utakra 

célforgalmi jelleggel történő behajtást díjfizetési kötelezettséggel párosítaná. Az 

Önkormányzat ebből származó bevételét célszerű lenne a jövőbeni útfelújításokra, úthálózat-

fejlesztési tervekre fordítani. 

 
4.4. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

A meglévő állapot bemutatása, a problémák feltárása: 

Jelenleg Halászteleken Város nem rendelkezik fejlett kerékpáros infrastruktúrával.  A 

településen belül egyetlen kijelölt kerékpárút van, mely a Szigethalom Várossal létesít 

kapcsolatot. Azonban az útburkolat nagyon rossz állapotban van. A betonlapok töredezettek és 

a növényzet is ránőtt az útburkolatra. 

 
34. kép: Szigethalomra vezető kerékpárút 

A településen belül közintézmények, vendéglátói és kereskedelmi egységeknél vannak 

elhelyezve kerékpártárolók. Ezek nagy többsége olyan kerékpártámasz, mely csak az első 

kereket fogja be.  
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35. kép: Kültéri kerékpártároló 

Beavatkozási javaslatok: 
A település fenntartható közlekedésének elérhetőségéhez elengedhetetlen a kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztése. Kisebb gépjármű forgalom csendesebb, tisztább, élhetőbb 

lakókörnyezetet eredményez. 

Javasoljuk a Halásztelek városán belül olyan kerékpáros infrastruktúra hálózat fejlesztését, 

mely segíti a településen belüli és szomszédos települések között kerékpárral való közlekedését 

 

I. II. Rákóczi Ferenc úttal párhuzamos kerékpárút 

 Az út nyugati oldalán a meglévő járda területét igénybevéve épülne elválasztott vagy 

elválasztás nélküli kerékpárút. A meglévő Massányi Károly út menti és a 

Szigethalomra vezető kerékpárutakhoz csatlakozna a két végén 

  

II. Szigethalom – Halásztelek kerékpárút 

 A meglévő kerékpárút teljesen felújítandó. A beton útburkolat szélesebb útpályájú 

aszfaltra cserélendő. 

  

III. Védgát 

 A védgát tetején kerékpárút létesíthető, melyen haladva a Tököl Város - rövidebb 

útvonalon a repülőtér kikerülésével - és a Csepelre vezető kerékpárút. 

  

IV. Óvoda utca kerékpársáv 

 Az Óvoda utcában védett kerékpársáv létesítése, hogy a Hunyadi Mátyás Általános 

iskolába biztonságosabban el tudjanak jutni. Az Óvoda utca teljes hosszában 

egyirányúsítandó a Somogyi Béla utca irányába. 
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13. ábra: Halásztelek kerékpáros infrastruktúrának hálózat fejlesztése 

Javasoljuk, hogy az önkormányzat ösztönözze, hívja fel a közintézmények, vendéglátói és 

kereskedelmi egységek figyelmét, hogy olyan kerékpártámaszokat helyezzenek el, amelyek 

egyszerűen telepíthetőek, a kerékpár gyorsan és kényelmesen elhelyezhetőek, biztonságosan 

rögzíthetőek akár a váznál. Legjobban ennek a P és a fordított U alakú támasz felel meg. 

I. 

I. 

II. 

IV. 

III. 

III. 

III. 



Halásztelek Város 
A települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata 

2022. szeptember 47 

 
36. kép: P- és fordított U alakú kerékpártámasz 

Javasoljuk továbbá a Halásztelek város kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítését, melyben 

felmérik a település és környezete, de minimálisan a felhívással összhangban kijelölt 

beavatkozási terület kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, 

kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján 

javaslatot adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya 

növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt. 

 
4.5. Kerékpáros forgalom az egyirányú utcákban 

Az „1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól” (KRESZ) 

2010. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint „ha az egyirányú forgalmú út jelzőtábla 

alatt elhelyezett kiegészítő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg, az 

úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros 

a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.”  

A település jelenlegi egyirányú forgalmi útjait, illetve a jelen tanulmányban javasolt 

egyirányúsításokat is áttanulmányozva megállapítható, hogy az érintett utak szélessége, a 

beépítettségi viszonyok, illetve a környezeti körülmények lehetővé teszik, hogy az egyirányú 

forgalmi utakon a kerékpárosok menetiránnyal szemben való közlekedése engedélyezésre 

kerüljön. Javaslom, hogy a település összes jelenleg is egyirányú, illetve a jelen tanulmányban 

egyirányúsításra javasolt útján az „Egyirányú út”, illetve „Behajtani tilos” jelzőtáblák alatt 

elhelyezett kiegészítő táblával kerüljön engedélyezésre a kerékpárosok menetiránnyal szemben 

haladása (KRESZ 105/a. ábrája szerint). 

 
14. ábra: Behajtani tilos, kivéve kerékpárral 
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4.6. Sérült, fakó jelzőtáblák/pollerek cseréje, felesleges jelzések eltávolítása 

Helyszíni szemléim alkalmával számos esetben találkoztam a települési úthálózat elemein 

napsugárzás miatt kifakult, illetve baleset következtében megsérült forgalomtechnikai 

eszközökkel. Indokoltnak tartjuk, hogy a település teljes területén kerüljenek lecserélésre ezek 

az eszközök. 

Forgalomrend változás miatt kihelyezett „Egyéb veszély! Forgalmi rend változás” jelzőtáblák 

felülvizsgálásra szükséges, mert 3-6 hónap után elbontandóak. 

Előforduló probléma továbbá a településen, hogy számos jelzőtábla a szélterhelés, rongálás, 

esetleg a nem megfelelő alaptest miatt elfordult, illetve megdőlt az eredeti pozíciójához képest. 

Javaslom, hogy a teljes települési úthálózaton kerüljenek helyreigazításra, irányba fordításra 

ezek a jelzések. 

 
37. kép: Elfordult jelzőtábla a Malonyai utcában 
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38. kép: Megdőlt jelzőtábla a Béka utcában a Somogyi Béla utca kereszteződésnél 

A kihelyezendő jelzőtáblák méretét 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet szerint kell meghatározni. 

 
jelzőtáblák alakja és típusa kerékpárforgalmi 

létesítményeken 
helyi úton országos 

közúton 
Kör 450 600 
Háromszög 450 600 750 

 

Kijelölt gyalogos-
átkelőhely 

450 600 750 

Lakó-pihenő övezet és 
annak vége 

750×600 

Iránytábla (téglalap) 
500x1500 
500x2000 
500x2500 

Nyolcszög 450 600  
3. táblázat: Jelzőtábla méretek lakott területen belül [mm] 

4.7. „Lakott terület kezdete és vége” jelzőtáblák elhelyezése 

Közlekedésbiztonsági megfontolásból javasoljuk, hogy a település határán lévő, önkormányzati 

kezelésű utcák esetében „Lakott terület kezdete” (KRESZ: 131/c .ábra) és a „Lakott terület 

vége” (KRESZ: 132/c. ábra) tájékoztatást adó jelzőtáblákkal legyen jelezve a közlekedők 

részére a lakott terület határának kezdő- és végpontja. 
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39. kép: Lakott terület vége a Megyedülő utcában 

 

 
40. kép: Lakott terület vége a Védgátnál 

      
15. ábra: Lakott terület kezdet, Lakott terület vége 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Halásztelek Város jelenlegi forgalmi rendje alapvetően megfelel a vonatkozó jogszabályi háttér 

előírásainak, ugyanakkor a tanulmány készítése során számos olyan helyszín felülvizsgálatára 

került sor, ahol bizonyos forgalomtechnikai és építési beavatkozásokkal tovább fokozható a 

közlekedésbiztonság, illetve javítható a településen élők életszínvonala. 

 

A teljesség igénye nélkül a felülvizsgálatról készült műszaki leírásban az alábbi 

beavatkozásokat javasoltam: 

 

 korlátozott sebességű övezetek kijelölése, 

 párhuzamos parkolók kiépítése, 

 kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése, 

 behajtási tilalom feloldása kerékpárral közlekedők számára, 

 jelzőtáblák cseréje, elhelyezése, 

 a csomóponti mozgások egyértelműsítése burkolatjel-festéssel, 

 illetve kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. 

 

Bízom benne, hogy a javasolt intézkedéseket az önkormányzat képviselő-testülete is 

indokoltnak tartja, és végrehajtásukat elrendeli, megteremtve ezáltal egy közlekedés-biztonsági 

szempontból magasabb szintű településképet. 

 

2022. szeptember 5. 
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