
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előteijesztő: Rév8 Zrt.

ELŐTERJESZTÉS
sz. napirend

a Városüzemeltetési Bizottság 2022. december 14-i tervezett ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület 
Magdolna negyed forgalomcsillapítását célzó forgalomtechnikai tervekhez

Előteijesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató / Rév8 Zrt.
Készítette: Biczók Péter projektvezető / Rév8 Zrt.
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: BPK/16884-3/2022 iktatószámú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás, 
Magdolna negyed forgalomcsillapítás forgalomtechnikai tervek

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületé 492/2021. (VII.22.) számú határozatában elfogadta a 
Józsefvárosi Mobilitási Chartát, amelyben az önkormányzat hitet tett a kerület nyugodt, biztonságos és 
kényelmes, emberléptékű közlekedése mellett. Többek között elfogadta, hogy a felújítások, 
beavatkozások elsőszámú alapelvei a fenntarthatóság és a „gyengébb közlekedők biztonsága” és 
kényelme a forgalom és a sebesség csillapításával, a járdák szélesítésével, akadálymentesítésével, a 
gyaloglás és kerékpározás könnyítésével.

A testület 493/2021. (VII.22.) számú határozatában elfogadta a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási 
Program I. ütemét, amiben meghatározta a Mobilitási Chartában elfogadott közlekedés kialakításának 
eszközeit, a beavatkozások jellegét és helyszíneit. Első lépésként a Csamok-Népszínház-Magdolna 
negyedek utcáinak sebességcsökkentését, forgalomcsillapítását kívánja az Önkormányzat 
megvalósítani. Az erről szóló forgalomtechnikai tervek 2022 nyarára készültek el, amit on-line lakossági 
véleményezés és lakossági fórumok követtek. A lakosság észrevételei alapján a tervek véglegesítésre 
kerültek és megkezdődött az engedélyezési eljárás a terület forgalomtechnikai kezelőjével, a Budapest 
Közúttal.

Első ütemben a Magdolna negyedet érintő beavatkozások kapták meg a forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulást. A főbb változások:

A tervek szerint Tempó 30-as zónához fog tartozni a Szűz utca, a Magdolna utca, a Szigetvári 
utca, a Koszorú utca, a Dankó utca, és a Lujza utca. Ezekben az utcákban engedélyezve lesz a 
járműforgalommal szembeni kerékpáros közlekedés

A Lujza utcában, a Dankó utcában, a Magdolna utcában és a Szigetvári utcában a jármüvek csak 
az úttestet használhatják parkolásra, ezáltal növekszik a járdafelület
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Taktikus elemek, pollerek, csökorlátokat kerülnek kihelyezésre a forgalomterelés és a 
gyalogosátkelés javítása érdekében a Magdolna utca - Lujza utca, a Magdolna utca - Dankó 
utca és a Magdolna utca - Koszorú utca kereszteződésekben, továbbá ezekben a 
csomópontokban korlátozásra kerülnek a gépjármüvei történő áthaladás lehetőségei (kötelezően 
el kell fordulniuk a gépjármüveknek).

Megváltozik a Magdolna utca gépjárműforgalmi iránya a Koszorú utca és a Karácsony Sándor 
utca között

A Dankó utca gépjárműforgalmi iránya egyirányú lesz, a Szerdahelyi utca felöl a Baross utca 
irányába

A tervezett beavatkozások során a parkolóhelyek száma nem módosul.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Budapest Közút forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása és az 
annak mellékletét képező, jóváhagyott forgalomtechnikai tervek.

II. A beterjesztés indoka

A tervek engedélyeztetéséhez szükséges, hogy a tulajdonos önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást adjon.

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Városüzemeltetési Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az Önkormányzat a Családbarát Mobilitási Chartában vállalt kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében, engedélyezett tervek alapján megvalósíthassa csak forgalomtechnikai eszközök 
és taktikus elemek használatával a Magdolna negyed forgalomcsillapítását.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § 
(1) bekezdés e) pontján, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.



Határozati javaslat

Budapest Főváros Józsefváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottságának ..../2022. 
(XII. 14.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Bp. VIII. Magdolna negyed 
forgalomcsillapítási terveihez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Rév8 
Zrt. (Tervező: Biczók Péter KÉ-KK 01-17472) által készített Bp. VIII. kerület Magdolna negyed 
forgalomcsillapítási elnevezésű forgalomtechnika tervdokumentációhoz az alábbiak 
figyelembevételével:

jelen tulajdonosi hozzájárulás a kivitelezőt nem mentesiti az építéshez szükséges egyéb 
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. Baross utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, Szerdahelyi 
utca, Dobozi utca által határolt területekre terjed ki,

Jelen tulajdonosi hozzájárulás és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, 
szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig 
érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest 2022. december 07.

vezérigazgató

árkány Csilla
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címzett: Biczók Péter nyilv. szám: 22US6886 

iktatószám: BPK/16884-3/2022

c«m: 1122 Budapest
Biró utca 12. 1/7.

tárgy: 8. kerület Józsefváros forgalomcsillapítás

e-mail: biczok-peter@rev8.hu ügyintéző: Mihályka Péter

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett, „8. kerület Józsefváros forgalomcsillapítás” tárgyú, 2.0 tervszámú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

• A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki 
Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített 
előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.

• Az érvényét vesztő burkolati jeleket úgy kell eltávolítani, hogy az új forgalmi, várakozási rend 
egyértelmű legyen.

• Termoplasztik kivitelű burkolati jeleket kérünk.
• A várakozóhelyeket jelző burkolati jelek a parkolás-üzemeltetővel egyeztetett kivitelben 

készüljenek.
• A kerékpár piktogram mérete 1,00x1,30 m, és kerékpársávban kétszer festett, gépjárműforgalom 

által járt felületen PREMARK kivitelű legyen.
• A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével.
• A forgalomtechnikai kezelésre történő átvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel és 

üzemeltetőkkel egyeztetett, EOV koordináta helyes, digitális szerkeszthető (dwg) formátumú 
megvalósulási tervet (az aktuális követelményrendszer elérhető: 

 linken) nyilvántartásaink vezetéséhez és aktualizálásához.http://budapestkozut.hu/adatszol2altatas
• Amennyiben a műszaki átadás-átvétel összehívása, illetve a megvalósulási tervek átadása a 

kivitelezés befejezését követő 30 napon belül nem történik meg, jelen kezelői hozzájárulásunk 
automatikusan visszavonásra kerül, melyről tájékoztatjuk az engedélyező hatóságot. Ez esetben 
kötelező az eredeti állapot helyreállítása, melyet társaságunk az engedélyes költségére is 
elvégeztethet.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály Útügyi Osztályhoz lehet fordulni.
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 
34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM 
rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk elektronikusan hitelesített. További információk az 
aláírásképben szereplő QR-kódon, vagy a https://www.budapestkozut.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus- 
U2vintezes-bevezeteserol linken elérhetők.

Budapest Közút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-047164
postacím: Budapest Közút Zrt. Budapest Pf. 86.1518

telefon::+361776 6100 
fax: + 36 1 776-6212
web: www.budapestkozut.hu
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.t

mailto:biczok-peter@rev8.hu
http://budapestkozut.hu/adatszol2altatas
https://www.budapestkozut.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus-U2vintezes-bevezeteserol
http://www.budapestkozut.hu


Budapest, 2022. november 14.
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