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ELŐTERJESZTÉS 
 

Forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről 
 
 

Biatorbágy város forgalmi rendjéből adódóan, az előírásokat, jogszabályokat 
figyelembe véve több helyen indokolt és szükséges forgalomcsillapító küszöbök 
kialakítása. A forgalmi rendtől függetlenül lakossági igények is megjelentek küszöbök 
kialakítására az adott útszakaszokon tapasztalt szabálytalanul közlekedők miatt. 
Több esetben tapasztalják a lakók, hogy a jármű vezetők nem tartják be az adott út 
forgalmi rendjét és a KRESZ szabályait.  
 
Lakossági kérések kiépítésre: 

1. Karikó János utca 
2. Barackvirág utca 
3. Felső-Fő utca 
4. Kossuth Ferenc utca 

 
A kérelmeket a Beruházási- és Vagyongazdálkodási Osztály megvizsgálta, és az 
Önkormányzat által meghatározott forgalmi rend és az útügyi előírások alapján az 
alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. A Karikó János utca teljes egészében lakó- pihenő övezet része, ezért itt 20 
km/h-s legnagyobb megengedett sebesség van érvényben. Övezeten belüli 
függőleges elemek telepítése nem szakszerű, az előírások alapján az övezet 
határain javasoljuk a küszöbök kialakítását. Ebben az esetben a teljes Nyugati 
lakóparkot egyként tekintve az alábbi helyeken szükséges sebességcsökkentő 
küszöbök telepítése: 

• Szily Kálmán útról 2 db: Herbrechtingen tér, Czipri bíró utca 
• Ybl Miklós sétányról 3 db: Ritsman Pál utca, Rosenbach János utca, Karikó 

János utca 
• Tavasz utcán 1 db (Kinizsi utcai kereszteződésnél) 
• Szent László utcáról 1 db: Rosenbach János utca 
• Juhász Gyula útról 2 db: Antall József utca, Ohmüllner Márton sétány 
• Jókai Mór utca Dévay Gyula utca felőli végén 1 db. 
Mindösszesen 10 db sebességcsökkentő küszöb kiépítése indokolt valamint a 

szükséges előjelző táblákkal (“Forgalmi rend változás, 25 m”, “Bukkanó”), kikerülést 
gátló pollerekkel együtt. 

 
2. Barackvirág utca esetében a Turista út felől érkező forgalom sebességének 
csökkentésére indokolt a 30 km/h-s korlátozott forgalmú övezet határára egy 



sebességcsökkentő küszöb telepítése a mellékelt ábra szerinti kialakítással, valamint 
a szükséges előjelző táblákkal (“Forgalmi rend változás, 25 m”, “Bukkanó”) kikerülést 
gátló pollerekkel együtt  
 
3. A Felső-Fő utca forgalmát megvizsgálva nem tartjuk indokoltnak 
sebességcsökkentő küszöb kialakítását; itt a hatékonyabb rendőri ellenőrzés lehet 
szükséges. 
 
4. Kossuth Ferenc utca forgalmát megvizsgálva nem tartjuk indokoltnak 
sebességcsökkentő küszöb kialakítását; itt a hatékonyabb rendőri ellenőrzés lehet 
szükséges. 
 
A gyakorlati tapasztalatok alapján küszöböket az alábbi ábra szerinti kialakítással 
javasoljuk.  
 

 
 
 
Biatorbágy, 2017. október 11. 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
  

 
 
 
 



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.(X. 26.) határozata 

Forgalomcsillapító küszöbök telepítéséről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Karikó János utcában: 
1.2 Szily Kálmán útról 2 db. Herbrechtingen tér, Czipri bíró utca, 
1.3 Ybl Miklós sétányról 3 db. Ritsman Pál utca, Rosenbach János utca, 

Karikó János utca, 
1.4 Tavasz utcán 1 db. (Kinizsi utcai kereszteződésnél), 
1.5 Szent László utcáról 1 db. Rosenbach János utca, 
1.6 Juhász Gyula útról 2 db. Antall József utca, Ohmüllner Márton sétány, 
1.7 Jókai Mór utca Dévay Gyula utca felőli végén 1 db., 

2. a Barackvirág utcában 1 db. forgalomlassító küszöböket telepít, 
3. a tervezés és kiépítés költségét a 2018. évi költségvetésbe tervezi. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 
 
 
 
 


