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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városüzemeltetési Bizottság 

2014. december 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Közúti forgalomszabályozási döntések  

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

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

rendjét önkormányzatunk, mint a közút kezelője alakítja ki, illetve a forgalmi körülmények, 

vagy a baleseti helyzet jelentős változása esetén felülvizsgálja azt, és, amennyiben szükséges 

módosítja. Erről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. mellékletének 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

A fentiekre tekintettel az elmúlt időszakban beérkezett kérelmek alapján indokolt az egyes 

közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata az alábbiak szerint:  

 

I. A Metalconstruct Zrt. az Aluljáró Ipari Park megközelítését biztosító Platter János utca 

Fűzfás köz irányába történő egyirányúsítását kérte, arra tekintettel, hogy így az 

áruszállítást végző nehéz-tehergépjárműveik a jelenleginél egyszerűbben tudnák a 

telephelyüket megközelíteni.  

 

Az ipari park a Szolnoki út felől a Fűzfás köz, vagy a Platter János utcai kereszteződés 

irányából közelíthető meg.  

A Fűzfás közi kereszteződésnél az aluljáró irányából érkező járműveknek 180
0
-os 

fordulót kell végezniük, míg a Platter János utcai kereszteződés az általában szokásos 

90
0
-os irányváltoztatás mellett közelíthető meg. A Fűzfás köz a kereszteződés 

geometriájából adódóan a személygépkocsi, és kisebb méretű tehergépkocsi 

közlekedésre megfelelő, azonban nem alkalmas járműszerelvénnyel, nyerges-

vontatóval való közlekedésre. A kereszteződés átépítésére nincs lehetőség. 

Az ipari park területén működő vállalkozások a meglévő megközelítési lehetőségeket 

egyaránt mindkét irányban használják. 

 

A kérelem szerinti forgalmi rend módosítása azt eredményezné, hogy a járműveknek 

mindenképp igénybe kellene venni a Fűzfás közi kereszteződést, mely vagy a 

behajtáskor, vagy a kihajtáskor okozhatna problémát, megszüntetné a jelenleg 

meglévő közlekedési alternatívát.  A javaslat kizárólag a Metalconstruct Zrt. érdekeit 

szolgálja és nem veszi figyelembe az ipari parkban működő többi vállalkozás 

áruszállítási érdekeit.  
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A fentiek alapján a Platter János utca és Fűzfás köz jelenlegi forgalmi rendjének 

fenntartását javaslom.  

 

 

II. Pászti András önkormányzati képviselő a Vajdahunyad utca lakó-pihenő övezetté 

történő kijelölését kérte. A kérelem szerint az utcában nem jelentős az autóforgalom, 

főként a helyi lakosok közlekednek és a gyerekek szülői, nagyszülői felügyelet mellett 

az utcán játszanak együtt. Kérelmében hivatkozott arra, hogy az utca életét zavarják a 

környező utcákba tartó és olykor igen nagy sebességgel közlekedő járművek. 

 

A Vajdahunyad utca a Kandó Kálmán út - Pázmány Péter utca - Baross utca - Újvilág 

utca által határolt terülten található. Ezen a területen található a Nagyenyed, 

Eszperantó, Csilléri, Dévény és Kárpát utca is.  

A területet határoló utcák közül egyedül a Baross utcában nincs szilárd burkolat, míg a 

területen belül elhelyezkedő, 176 méter hosszú Vajdahunyad utcának sem az 

elhelyezkedése, sem kialakítása jelentősen nem tér el a környező lakóutcáktól.   

A terület úthálózata szervesen kapcsolódik a Hunyadiváros városrész hasonló 

kialakítású lakóutcáihoz. A terület nem alkot különálló, jól felismerhető építési 

egységet. 

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet mellékletét képző Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat 

(továbbiakban: FMSZ) 10.2.2.1. pontja szerint: 

„Lakó-pihenő övezetben 

a) az azt határoló utaknak le kell vezetniük a terület átmenő forgalmát, 

b) az övezet úthálózatának jól el kell különülnie a környezet úthálózatától, 

c) annak kialakításakor (beépítésekor) jól felismerhető építési (környezeti) egységet 

kell alkotni, 

d) nagy forgalmú, illetve nagy áruszállítási vonzattal járó ipari vagy mezőgazdasági 

üzemek, létesítmények, közintézmények nem lehetnek.” 

 

A Vajdahunyad utca önmagában nem jelölhető ki lakó-pihenő övezetté, továbbá, 

mivel a környezetében található utcák nem különülnek el a környezet úthálózatától, a 

terület a városrész településszerkezetében nem alkot különálló építészeti egységet, így 

az FMSZ előírásaira tekintettel a Vajdahunyad utcát körülvevő terület sem jelölhető ki 

lakó-pihenő övezetté. 

A Vajdahunyad utca mindössze 176 m hosszú, ezért nem életszerű ezen a rövid 

útszakaszon a járművek lakott területen belül megengedett sebességnél nagyobb 

sebességre történő felgyorsítása. Figyelemmel arra, hogy az nem tér el a környező 

utcák adottságaitól, így egyedi sebességkorlátozás bevezetése sem indokolt.  

A fentiekre tekintettel a Vajdahunyad utca jelenlegi forgalmi rendjének 

fenntartását javaslom.  

 

Mindezekre figyelemmel kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Kecskemét, 2014. november 18.  

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2014.(XII. 16.) VüB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A Bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 32826-2/2014. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Bizottság úgy dönt, hogy a Platter János utca és Fűzfás köz forgalmi rendjét 

változatlan formában fenntartja.  

 

2. A Bizottság úgy dönt, hogy a Vajdahunyad utca forgalmi rendjét változatlan formában 

fenntartja.  

 

3. A Bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőket a fenti 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2014. december 30.  
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Melléklet a 32826-2/2014. számú előterjesztéshez 

 

 

 

I. Platter János utca, Fűzfás köz  
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II. Vajdahunyad utca  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


