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K Ö Z H Í R R É  T É T E L  

 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 89. § (1) 

bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem: 

Eljáró hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal eljáró szervezeti egysége 

 a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

Az ügy tárgya: Eger, Ifjúság u. és Pozsonyi u. kereszteződésében gyalogos-átkelőhely 

kijelölésének engedélyezési eljárása. 

A döntés iktatási száma: HE/KMEFF/UT/00179-11/2021. 

Engedélyes: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(3300 Eger, Dobó tér 2.) 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben 

HE/KMEFF/UT/00179-11/2021. számon az alábbi tartalmú, az eljárást lezáró határozatot hozta:  

„ 

A Heves Megyei Kormányhivatal – eljáró szervezeti egység a Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály –, útügyi közlekedési hatósági 

hatáskörében eljárva, a kérelmező Eger Megyei jogú Város Önkormányzata kérelmének 

helyt adok. 

Az érintett szervek előírásainak megtartási kötelezettsége mellett, a helyszín ismeretében, az 

Eger, Ifjúság u. és Pozsonyi u. kereszteződésében, az Ifjúság úton 
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gyalogos-átkelőhely kijelölését engedélyezem. 

1. Engedélyes: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.). 

2. Az Eger, Ifjúság u. és Pozsonyi u. kereszteződésében, az Ifjúság úton gyalogos-

átkelőhely kijelölése a Dobi Attila közlekedéstervező által 2020. november hónapban 

készített D-80/2020. számú tervdokumentáció szerint, jelen határozatban foglalt 

előírásokkal kiegészítve történhet. 

3. Jelenlegi és leendő útkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [továbbiakban: 

Kkt.] 33. § és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

20/1984. (XII.21.) KM [továbbiakban 20/1984. (XII.21.) KM] rendelet 2. § (1) bekezdés 

figyelembevételével Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

4. A kijelölésre kerülő gyalogos-átkelőhely szabványos emelt szintű megvilágításának 

kiépítését és üzemeltetését Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles biztosítani. 

5. A kijelölt gyalogos-átkelőhely 

5.1. burkolati jeleinek felfestése, valamint az gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó közúti 

jelzőtáblák kihelyezése csak az átkelőhely emelt szintű megvilágításának elkészülte, 

és a járda kapcsolatok, gyalogos felálló helyek kiépítése után történhet; 

5.2. KRESZ 152. ábra szerinti burkolati jeleit az úttengelyre merőlegesen, az e-UT 04.03.21 

[ÚT 2-1.150:2001], és az „Útburkolati jelek tervezése” című e-UT 04.03.11. 

[ÚT 2-1.113:2001] útügyi műszaki előírás 14.15. pontjának megfelelően 3,0 m szélességben 

tartós kivitelben kell felfesteni; 

5.3. KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtábláit a gyalogos-átkelőhelyek 

útburkolati jelének menetirány szerinti kezdeténél, illetve előtte 2 méter távolságon belül kell 

elhelyezni a menetirány szerinti jobb oldalon, illetve a baloldalon megismételve. A Pozsonyi 

úton áthelyezésre kerülő „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelző tábla 9. ábra szerinti KRESZ 

táblát a tervtől eltérően önálló oszlopra kell kihelyezni;  

5.4. vonatkozó MSZ EN 13201-1-4 szabványsorozatnak megfelelő – emeltszintű és szükség 

szerint az út közvilágításától eltérő színű – megvilágításáról gondoskodni kell. A bemérési 

jegyzőkönyvvel bizonyított szabványos megvilágítás meglétét a műszaki átadás-átvételi 

eljáráson igazolni kell; 

5.5. mindkét oldalán min. 1,5 x 3,0 m széles szilárd burkolattal rendelkező gyalogos felálló helyet 

biztosítani kell. A gyalogos felálló helyeket, úgy kell kialakítani, hogy az akadálymentes 

közlekedés (a kiemelt szegély süllyesztéssel, a vakok és gyengén látók számára 

legmegfelelőbb – érdekképviseletük által egyeztetési jegyzőkönyvben jóváhagyott – 

betétburkolat kialakításával) biztosított legyen; 

5.6. területén út és járda burkolatába akadály, botlást előidéző közmű akna, csapadékvíz 

elvezető rács nem kerülhet; 

5.7. létesítésének munkálatait megkezdeni, közutat nem közlekedési célból igénybe venni, csak 

az útkezelők közút nem közlekedési célú igénybevételéhez adott kezelői hozzájárulásainak 

birtokában szabad. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői 
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hozzájárulások megszerzéséhez, legkésőbb 30 nappal a tervezett munkakezdés előtt a 

közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő 

kérelmet kell benyújtani az útkezelőkhöz; 

5.8. járda kapcsolatainak, gyalogos felálló helyeinek építési, átépítési munkálatainak 

megkezdése előtt, az engedélyesnek az érintett közmű üzemeltetők hozzájárulásait be kell 

szereznie; 

6. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt  

6.1. az Ifjúság úton 50 méter távolságra a KRESZ 16. § (1) bekezdés p) pontja szerinti 

„Gyalogosátkelés” (83. ábra) és ugyanezen bekezdés z) pontja szerinti „Egyéb veszély” (94. 

ábra) veszélyt jelző táblát, alatta „Forgalmirend változás” kiegészítő táblát kell kihelyezni. A 

gyalogosátkelés veszélyt jelző táblák az egyéb veszélyt jelző táblákkal közös oszlopon is 

elhelyezhetők; 

6.2.  a Pozsonyi úton mindkét irányban 50 méter távolságra a KRESZ 16. § (1) bekezdés p) 

pontja szerinti „Gyalogosátkelés” (83. ábra) és ugyanezen bekezdés z) pontja szerinti 

„Egyéb veszély” (94. ábra) veszélyt jelző táblát, alatta „Forgalmirend változás” kiegészítő 

táblát kell kihelyezni. A gyalogosátkelés veszélyt jelző táblák az egyéb veszélyt jelző 

táblákkal közös oszlopon is elhelyezhetők. 

7. A 6. pontban előírt forgalmi rend változására utaló jelzőtáblákat a kijelölt gyalogos-átkelőhely 

forgalomba helyezés engedélyezését követően legalább 3 hónapig fent kell tartani. 

8. Útburkolatban prizma, vagy fényforrás csak az útkezelő arra vonatkozó hozzájárulásával 

helyezhető el. 

9. A forgalomba helyezési eljáráshoz be kell nyújtani 1 pld. megvalósulási tervet, az előírt 

gyalogos-átkelőhely megvilágítást igazoló mérési jegyzőkönyve(ke)t és a műszaki átadás-

átvételről készült jegyzőkönyve(ke)t a kivitelezői nyilatkozattal együtt. 

10. Ez az engedély a véglegessé válás napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti, 

amennyiben ezen időn belül a gyalogos-átkelőhelyet nem jelölik ki, illetve az érvényességi 

idő meghosszabbítását nem kérik. 

Az eljárási költség (eljárási díj) 54.800,- Ft, amit az engedélyes Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata visel. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az eljárás során megfizette 

(megelőlegezte). A már megfizetett eljárási költségen kívül más eljárási költség megfizetése nem 

szükséges. 

A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál – eljáró szervezeti egységénél, a Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál –, a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára 

adni.  
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A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó 

hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény [továbbiakban: Eüsztv.] 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Heves Megyei Kormányhivatalnál.  

A jogi képviselő nélkül eljáró félnek a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott 

keresetlevelet (http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok) postai úton, 

személyesen vagy az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell benyújtani a 

Heves Megyei Kormányhivatalhoz.  

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

[továbbiakban: Kp.] 37. § tartalmazza.  

A felet illeték-feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az 

illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor. 

„ 

A HE/KMEFF/UT/00179-11/2021. számú döntés indokolása: 

„ 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 09-én postai úton beérkezett kérelmére, 

a Heves Megyei Kormányhivatalnál – eljáró szervezeti egység a Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya – eljárás indult, az Eger, Ifjúság 

u. és Pozsonyi u. kereszteződésében gyalogos-átkelőhely kijelölésének engedélyezése ügyében. 

A kérelemhez csatolásra került a gyalogos-átkelőhelyet tervezett helyét kialakítását Dobi Attila 

közlekedéstervező (KÉ-K 10-0139) által 2020. november hónapban készített D-80/2020. 

munkaszámú tervdokumentáció is.  

A döntésem meghozatalakor a helyszín ismeretében, az alábbi rendelkezésemre álló adatokat, 

körülményeket vettem figyelembe: 

 az átkelőhely közvetlen környezetében különösen védendő gyalogos forgalmat vonzó 

létesítmények, közintézmények található (pl.: iskola, óvoda), melyek megközelítése részben 

ezen az útszakaszon történő átkeléssel történik; 

 a gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése e-UT 03.07.23 [ÚT 2-1.211] 

útügyi műszaki előírás 6. fejezet 6.3.3.1 pontja szerint gyalogos-átkelőhely célszerű a 

forgalomtól függetlenül, abban az esetben, ha különösen védendő gyalogosok (gyerekek, 

idősek) keresztező mozgása nagyobb számban várható; 

 a forgalmi adatok szerint a maximális csúcsóra forgalom 291 j/h. A járműforgalom nagysága 

és az útszakaszra jelenleg engedélyezett 30 km/h sebesség alapján a gyalogosközlekedés 

http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
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közforgalmi létesítményeinek tervezés e-UT 03.07.23 [ÚT 2-1.211] útügyi műszaki előírás 6. 

fejezetében foglaltak szerint gyalogos-átkelőhely kijelölése nem szükséges; 

 a tervezett gyalogos-átkelőhely kijelöléssel érintett szakaszon gyalogosokat ért baleseti 

adatokkal nem rendelkezünk; 

 a hatályos e-ÚT 03.07.23 „A gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” 

UME 6.3.3.1 pontja szerint: 250 < MOFj < 1000j/ó az a kategória amikor a kijelölt gyalogos-

átkelőhely létesítése beruházói és tervezői mérlegelés kérdése; 

 tekintettel arra, hogy a keresztező gyalogos forgalom főként kisgyermeket kísérő 

szülők, és diákok mozgásából adódik a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése indokolt. 

A helyszín ismeretében, és a rendelkezésemre álló dokumentumok figyelembe vételével került 

meghatározásra, mely helyen jelölhetők ki – a rendelkező részben foglalt feltételek teljesítésével 

– a gyalogos-átkelőhely. 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a Kp. 7. § (1) a) pontja, 13. § 

(3) e) pontja, 37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9. § alapján adtam. 

A döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról 

és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM [továbbiakban: 20/1984. 

(XII.21.) KM.] rendelet és az ide vonatkozó útügyi műszaki előírások rendelkezései alapján 

hoztam meg. 

A Heves Megyei Kormányhivatal útügyi közlekedési hatósági hatáskörét a közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, 

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

” 

A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek részére – az ügyféli jogállás igazolása mellett – a Heves 

Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos út 26.) az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben – előzetesen 

egyeztetett időpontban – megtekinthető. 

A közzététel kifüggesztésre kerül a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. út 26.) hirdetőtábláján, továbbá a 

www.heves.gov.hu oldalon. 

Kelt: Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 Sztrapkó Attila 

 főosztályvezető 

http://kormanyhivatal.hu/hu/heves
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