
       Iktató szám: 15/2015. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulóinak biztonságosabb 

közlekedését megteremtő feltételek biztosítására 
  
 

Előterjesztő:   Baranyi Krisztina képviselő  
 

Készítette:   Baranyi Krisztina képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 A Molnár Ferenc Általános Iskola előtti Mester utcai útszakaszon több baleset is történt az 

elmúlt években. Az egyik ilyen balesetben az iskola egyik tanulóját ütötte el egy autó, a 

Mester u. 19. előtti útszakaszon, az épülettel szemben. 

A szülők folyamatosan, évek óta jelzik az iskola vezetése felé, hogy nagyon nehéz és 

balesetveszélyes az iskola megközelítése, a zebrán való átkelés. Súlyosbítja a helyzetet a 

villamosközlekedés, az iskola előtti villamosmegálló forgalma is. Szülők elmondása szerint 

nagyobb gyerekeket sem mernek önállóan iskolába engedni, kísérik őket  nap mint nap, mert 

aggódnak a gyerekeik biztonsága miatt. 

Az útszakasz fővárosi fenntartású, korábbi kérelmekre adott visszajelzések szerint a Főváros 

pénzhiány miatt nem tudja megnyugtatóan megoldani a problémát.  

Az önkormányzat részéről az utóbbi intézkedések történtek a helyzet rendezésére: 

 Minden év szeptemberében egy hónapon keresztül reggel fél 8-8-ig, illetve délután 4-től-5-ig 

rendőri jelenlét, vagy közterület felügyeleti jelenlét van. (Ezt minden kerületi iskola előtt 

biztosítja az önkormányzat iskolakezdéskor).   Ez nagyon hasznos, mert a tapasztalat szerint 

csak a rendőri jelenlét alatt nem történik szabályszegés az épület előtti útszakaszon. 

 Veres László képviselő úr kiegészítő táblát helyezett el a gyalogátkelő tábla mellett. 

Hosszú távon és megnyugtatóan sajnos nem oldódott meg a balesetveszély elhárítása. 

 

A Mester utca Molnár Ferenc Általános Iskola előtti szakasza forgalomtól elzárt terület, 

valószínűleg így kívánta eredetileg a közlekedésszervező megoldani az iskola környékének 

csökkentett gépjárműforgalmát, így a biztonságosabb közlekedést. 

Ez az elképzelés a gyakorlatban nem működik, a mindkét oldalról behajtani tilos tábla (kivéve 

célforgalom) nehezen észrevehető, illetve nem veszik az autósok figyelembe. 

Ahhoz, hogy a tábla szerinti szabályt a közlekedők betartsák, fokozott, szinte 12 órás rendőri 

ellenőrzés lenne szükséges, és jelentős fennakadásokat okozna a környéket jellemző erős 

forgalomban. Hosszantartó hatása valószínűleg ennek sem lenne, hisz a tábla hosszú évek óta 

kinn van, nem véletlenül alakult ki a tiltás figyelembe nem vétele. Ezért kijelenthető, hogy 

ezzel a forgalomtechnikai intézkedéssel a balesetveszély eddig sem, és ezután sem 

megszüntethető . 

Kérem, hogy elsősorban a gyermekek, és persze szülők, tanárok, más erre közlekedők 

biztonsága érdekében a képviselőtestület és a Polgármester Úr – úgy is, mint a Fővárosi 

közgyűlés tagja – keressen hosszú távú megoldást az itt közlekedők biztonságának 

védelmére. 

 

Javaslatom: 

 

 Máshol bevált forgalomszabályozó eszköz a fekvőrendőr használata, amennyiben - mivel a 

Mester utca nem korlátozott sebességű övezet - itt lehetséges a telepítése 

 Gyalogos forgalomterelő korlát (un. gyalogos labirint korlát) kihelyezése az iskola előtti 

gyalogátkelőhely mindkét végére 

 Forgalomirányító jelzőlámpa telepítése 

 

Határozati javaslat 

 

1.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy indítsa el a szükséges eljárást a Budapesti Közlekedési Központnál sebességcsökkentő 



borda kihelyezésére a Molnár Ferenc Általános Iskola előtt lévő gyalogátkelő előtti 

útszakaszra 

2.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy saját hatáskörben helyezzen ki 2 db. gyalogos labirint korlátot a Molnár Ferenc 

Általános Iskola előtti gyalogátkelő mindkét végére, illetve, ha ez nem tartozik a hatáskörébe, 

kezdeményezze ezt a Budapesti Közlekedési Központnál. 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy indítsa el a szükséges eljárást a Budapesti Közlekedési Központnál forgalomirányító 

lámpa kihelyezésére a Molnár Ferenc Általános Iskola előtt lévő gyalogátkelőhöz. 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a kerület 2015-ös költségvetésében különítsen el forrást mindezek megvalósítására, 

abban a nem várt esetben, ha a Budapesti Közlekedési Központ forráshiányra hivatkozva 

elutasítaná a kért forgalombiztonsági eszközök telepítését 

 

 

Budapest, 2015. január  

 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 


