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Előterjesztés 
 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Településfejlesztési Bizottság a Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott 

forgalomtechnikai javaslatokról szóló 204/2018 (XI. 27.) számú határozatában döntött arról, 

hogy szakvélemények beérkezését követően újra tárgyalja a lakosok kérését az utca 

egyirányúvá tételére vonatokozóan. 

 

A műszaki osztály szakvéleményeket bekérte, ismertetésük az alábbiakban történik. 

A Rendőrség álláspontja szerint az érintett útszakasz átjárhatóságát fenn kell tartani. A 

megoldást a Kandó Kálmán utca, Mechwart András utca és Biai Gáspár utca által alkotott 

rész Lakó- és pihenő övezetbe sorolása jelenti, ezzel az áthaladó forgalom megtiltásra kerül 

a KRESZ-ben foglaltak alapján. Szintén a LPÖ miatt a legnagyobb megengedett sebesség 

20 km/h lenne. Ezzel együtt javasolják a Hársfa utcának a Jókai Mór utca és a József Attila 

utca közötti szakaszának stabilizálását, járhatóvá tételét. 

Az ügyben kértük Főépítész úr szakmai véleményét is. Eszerint településszerkezeti 

szempontból a hálózatos közlekedési rendszer kialakítása a kívánatos, vagyis minden utca 

megközelíthető legyen minden irányból. Szintén fontosnak tartja, hogy az azonos besorolású 

utcák leterheltsége lehetőség szerint azonos legyen az egyes helyi adottságok 

figyelembevételével. 

A közlekedéstervező szakember véleményében visszautal az önkormányzat megbízásából 

készített „Biatorbágy Város – Helyi közutak forgalmi fend felülvizsgálata” c. munkára 

(munkaszám: GH-2016-2.1., dátum: 2016. február), melyben a Kandó Kálmán utca a 

környező utcákkal együtt 30 km/h-s sebességű korlátozott zónába sorolását javasolja. A 

terület jellemzőjeként megállapítja, hogy abban hosszú, egyenes vonalvezetésű utcák 

találhatók, ami nagyobb sebességre ösztönöz. Sebességcsökkentő küszöbök azonban nem 

épültek.  



 
A fentieken túl az érintett útszakasz a tél során az intenzív építési munkák hatására sajnos 

erősen megrongálódott, ennek helyreállítása szükséges, ami lehetőséget ad pormentes 

stabilizált burkolat kialakítására is. 

 

A Kandó Kálmán utca helyreállítására vonatkozóan árajánlatot kértünk 3 db kivitelezőtől, az 

alábbi műszaki tartalommal, a Jókai utcától a 1277/6 hrsz-ú ingatlanig (tűzcsapig) terjedő 

szakaszon: cca. 230 fm gréderezése, elsarazódott felső réteg cseréje, új murvás, tömörített 

burkolat készítése, 3,5 m szélességben. 

Árajánlatot adott a Prím 41 Kft. (1.440.000,-Ft+Áfa), a Mayerszer Kft. (1.607.173,-Ft+Áfa) és 

a Földgép Transz Kft. (1.521.900,-Ft+Áfa). 

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy gázvezeték kialakítására vonatkozóan 

a Műszaki Osztály az idei évben már adott ki közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást, 

melynek kivitelezése – a kérelmező tájékoztatása szerint – várhatóan április hónapban 

történik.  

Álláspontunk szerint a Kandó Kálmán utca rekonstrukcióját kizárólag az út felbontását 

követően célszerű elvégeztetni, mert ellenkező esetben megismétlődhet az tönkremenetele, 

hiszen a terület jelenleg nagy ütemben fejlődik, egyre több ingatlan beépítése történik, amely 

útfelbontással illetve megnövekedett teherforgalommal jár. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 
Biatorbágy, 2019. március 11. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
összeállította: Váczi András 
ellenőrizte: K. Horváth Mónika  



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (III. 28.) határozata 

 
a Kandó Kálmán utca forgalmi rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésekről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Kandó Kálmán utca forgalmi rendjének 
felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Az érintett útszakaszon nem támogatja az átmenő forgalom fizikai eszközzel 

történő korlátozását, hogy a településszerkezeti érdekek ne sérüljenek.  

2. A Kandó Kálmán utcának a Jókai Mór utca és Biai Gáspár utca közötti 

szakaszának a tél folyamán megrongálódott szakaszának helyreállítását, porzás 

mentes stabilizálását kéri a műszaki osztálytól - …………….. kivitelezővel, a már 

bejelentett gázvezeték kivitelezését követően. 

3. A forgalom egyenletesebb elosztása érdekében támogatja a Hársfa utcának a 

Jókai Mór utca és a József Attila utca közötti szakaszának járhatóvá tételét, az út 

stabilizálását. 

 
Határidő: 90 nap 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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Előterjesztés 
 

a Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Kandó Kálmán utcának a Jókai Mór utca és a Biai Gáspár utca közötti szakaszán – annak 

járhatóvá tétele érdekében – 2017-ben murvával való stabilizálás történt. A 1288/2 hrsz.-ú út, 

valamint a Kandó Kálmán utca érintett szakasza, valamint az ezekről nyíló ingatlanok 

korábban megközelíthetetlenek voltak, a város fejlődése miatt azonban erős igény 

jelentkezik a városlakók, az ingatlantulajdonosok és építtetők részéről a közútcsatlakozások 

megfelelő kialakítására. 

 

A murvázással érintett szakaszról több tulajdonos is arra panaszkodott, hogy murva szálló 

pora zavarja őket. Az ügy megtárgyalása érdekében 2018. október 27-én Biatorbágy Város 

Önkormányzata lakossági fórumot tartott, ahol a lakosok és az önkormányzat képviselői 

mellet megjelentek a Rendőrség szakemberei is. A lakossági fórumról Mester László 

kommunikációs igazgató készített összefoglalót, ami a jelen előterjesztés mellékleteként 

ismerhető meg. Röviden a lényege, hogy a lakosok a Kandó Kálmán utca zsákutcává 

alakítását kérik betontorlaszokkal. 

 

Műszaki osztály szakmai javaslata: 

 

A Kandó Kálmán utca és a 1288/2 hrsz.-ú utca mentén található ingatlanokon nagyon 

intenzív fejlődés tapasztalható. Magán ingatlantulajdonosok és építési vállalkozók egyaránt 

végeznek beruházásokat, és terveznek a közeljövőben is hasonló fejlesztéseket. A terület 

fejlődésének alapvető feltétele az ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása, ami 

egyébként is önkormányzati feladat. Ebből fakadóan a zsákutca kialakítása helyett a porzás 

megszüntetését javasoljuk itatásos technológiával. A helyzetet bonyolítja, hogy a Kandó 

Kálmán utca ezen részén magánerős beruházásban ivóvízhálózat-fejlesztés, valamint 

önkormányzati beruházásként zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer is kiépítésre 



 
kerül a közeljövőben, ami érinti a jelenlegi murvás utat is. Az itatásos technológiai munkákat 

a közmű munkálatok elvégzését követően lehet csak elvégezni, aminél figyelembe kell venni 

a március 15-ig tartó téli üzemeltetést is. Amíg a porzás megszűntetése meg nem történik, 

addig javasoljuk az érintett szakaszon a jelenlegi 30 km/h-s sebességkorlátozást 10 km/h-ra 

csökkenteni. 

 

Az út lezárásával kapcsolatos forgalomtechnikai szakvéleményt kértünk szakági tervezőtől, 

melyet még nem kaptunk meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 
Biatorbágy, 2018. november 13. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
Készítette: Váczi András 
Ellenőrizte: Horváth Mónika 
 

  



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018 (XI.29.) határozata 

 
a Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon 
elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Figyelembe veszi, hogy az érintett városrész intenzív fejlődésen megy keresztül, 

ezért a forgalom korlátozása helyett a porzás megszűntetését támogatja. 

2. Támogatja, hogy a porzás megszűntetéséig ideiglenes jelleggel 10 km/h-ra 

csökkentse a sebességkorlátozást a Kandó Kálmán utcának a Jókai Mór utca és 

a Biai Gáspár utca közötti szakaszon. 

 
Határidő: azonnali. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 



Kandó Kálmán utcai lakossági találkozó emlékeztető 

2018. október 9-én Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri Kabinetje 
meghívókat küldött ki, a Biai Gáspár, Jókai, Kandó Kálmán, Viola utcák lakosságának az alábbi 
szöveggel: 
Meghívó közlekedésszervezési találkozóra 
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
A Kandó Kálmán utcából lakossági megkeresés érkezett az önkormányzathoz, amely szerint a 
Kandó Kálmán utca – Biai Gáspár utca és Jókai Mór utcák által határolt területén – az 
átmenő-forgalom csökkentése érdekében közlekedéstechnikai beavatkozásra lenne szükség. 
Ennek okán kérem Önt, mint az ügyben érintett ingatlantulajdonost, lakót, hogy vegyen részt 
a 2018. október 27-én, szombaton délelőtt 9.00 órakor kezdődő szabadtéri lakossági 
találkozón, amelynek helyszíne a Biai Gáspár és Kandó Kálmán utcák torkolata. Az 
összejövetel célja a forgalomszabályozás lehetőségeinek és hatásainak közösségi 
megbeszélése. Biatorbágy, 2018. 10. 09. 
Megjelenésére számítva, üdvözlettel: Nánási Tamás sk. választókerületi képviselő, Tarjáni 
István sk. polgármester. 

A meghívó közel 100 példányát a Városgondnokság munkatársai helyezték el a környék 
postaládáiban. A meghívó elektronikus formában felkerült a város honlapjára, illetve 
megjelent a Völgyhíd tévé képújságjában.  

A fórum szervezéséről értesítést kaptak Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjai, valamint a Budaörsi Rendőrkapitányság is. 

A találkozón a szervezők részéről megjelentek: 
Tarjáni István polgármester 
Nánási Tamás választókerületi képviselő 
Varga László alpolgármester, választókerületi képviselő 
Mester László kommunikációs tanácsadó 
Pénzes László c. r. ftzls. körzeti megbízott,  
Vrhovina László r. szds. a budaörsi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának 
munkatársa 
 
A környékbeli lakosok közül nagyjából harmincan érdeklődtek az esemény iránt, javarészt a 
Kandó Kálmán utcai ingatlanok tulajdonosai jelentek meg. Tarjáni István ismertette, hogy a 
meghívó szerinti tényállás ügyében kezdeményezte ezt a találkozót, azzal a céllal, hogy az 
érintettek személyesen mondhassák el véleményüket, illetve tárhassák fel a helyszínnel 
kapcsolatos problémáikat. A Kandó Kálmán utca Biai Gáspár utca és Jókai Mór utcák által 
határolt területén, korábban – leginkább a gyalogos forgalom számára használható – 
keskeny közterületi földút volt, amelyen jelenleg stabil murvaréteg teszi lehetővé a 
gépjárműközlekedést. Az utca ezen szakaszán 30 kilométeres sebességkorlátozás van 
érvényben, amelyet tábla jelez. A területen intenzív telekátalakítások, illetve építkezések 



folynak. A lakók arra panaszkodtak, hogy a legutóbbi útkarbantartás alkalmával szerintük az 
osztályozott helyett, osztályozatlan murva került a felületre, amely száraz időben erős, az 
életkörülményeiket negatívan befolyásoló port okoz. Az utca átmenőforgalma erősen 
megnövekedett, amióta a Jókai Mór utcát megnyitották a nyugati lakóterület felé. A lakók 
tisztában vannak azzal, hogy addig, amíg a jelenleg folyamatban lévő tömbfeltárás le nem 
zárul, illetve a közművek kiépítése be nem fejeződik nincs értelme az utcát szilárd burkolattal 
ellátni. A közlekedés szervezési alternatívák közül felmerült egyirányúsítást, lakó-pihenő vagy 
mindkét irányból behajtani tilos övezetté alakítást a jelenlévők nem támogatták. Spontán 
szavazást kezdeményeztek, amelynek eredményeként a jelenlévők döntő többsége a 
zsákutca kialakítása mellett voksolt. Szerintük a forgalom jelentősen korlátozható lenne az 
utca középső szakaszára elhelyezett betontorlasszal. Felmerült továbbá, hogy a 
sebességkorlátozást jelző táblát a gépjárművezetők nem veszik komolyan, a szűk utcában 
gyorsan hajtanak, amely fokozott balesetveszélyt jelent az ott élőkre. Kérték, annak 
megvizsgálását milyen egyéb lehetőség lenne a sebesség csökkentésére, esetleg fizikai 
akadály (ok) kihelyezésével (fekvőrendőr, árok). 
Tarjáni István polgármester ígéretet tett arra, hogy a felmerült problémákat 
közlekedésszervezési, forgalomtechnikai szakértőkkel megvizsgáltatja és a lehetséges 
megoldásokat az önkormányzat illetékes szakbizottsága, valamint a testület elé terjeszti. 
Ígéretet tett továbbá arra, hogy amint erről a helyszíni fórumról, úgy a bizottsági és 
képviselő-testületi ülések időpontjáról is értesítést küld a környék lakosságának. 
 
Az emlékeztetőt készítette: Mester László 
Biatorbágy, 
2018. október 31. 





Feladó : Csaba Vígh <csaba.vigh@gmail.com>

Tárgy : Biatorbágy, Kandó Kálmán utcai forgalmi rend

Címzett : vaczi andras <vaczi.andras@biatorbagy.hu>

Zimbra vaczi.andras@biatorbagy.hu

Biatorbágy, Kandó Kálmán utcai forgalmi rend

P, 2019 febr. 15, 12:06

1 melléklet

Tisztelt Váczi András Úr!

Hivatkozva a tárgyi témában a mai napon történt megkeresésére az alábbi tájékoztatást
adom:

Korrekt szakvélemény kialakításához a lakossági fórumon elhangzott igények ismeretén felül
meg kell vizsgálni a településrendezési és hálózatfejlesztési elképzeléseket, terveket az adott
területre és környezetére vonatkozóan. A helyszínen látottak és általános információim alapján
az érintett területen jelentős telekalakítások és közműfejlesztések várhatók, melyeket
követően a terület a környező hálózatba illeszthető. Ez mindenképpen indokolná a közlekedési
hálózatba történő illesztését is. 

Biatorbágy Város Önkormányzata – betartva a jogszabály által előírt kötelezettségét – 2016-
ban elrendelte a kötelező forgalmi rend felülvizsgálat elvégzését, mely GH-2016-2.1.
munkaszámon leadásra, később elfogadásra került. A belső úthálózat a 2005. évben készült
forgalomtechnikai terv alapján (készítette: Csomópont Mérnöki Iroda, Mezey Mérnökiroda) 6
területre lett felosztva. A jelenleg vizsgált útszakasz a 2. terület részét képezi (lsd.
melléklet).

Részletes információk hiányában - tekintettel arra, hogy a forgalmi rend felülvizsgálat
elfogadásra került - javaslom az abban foglaltak alkalmazását az érintett területre. 

Üdvözlettel:

Vígh Csaba Attila
közlekedésmérnök, 
közútkezelő, közútfejlesztő szakmérnök
egyéni vállalkozó
FMV/MüE
ME-KÉ/13-63169
ME-VZ/13-63169
2051 Biatorbágy, Géza Fejedelem u. 7.
e-mail: csaba.vigh@gmail.com
tel.: +36 (30) 677-0525
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eglévő lakó-pihenő övezet

Tervezett 30-as zóna 
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