
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 

2021. november 29-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: gyalogos váró a buszmegállóknál 

 

Hosszú idő küzdelmei után elértük, hogy a Rendészeti Szakgimnázium elé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. új 

gyalogátkelőhelyet, járdát és új buszmegállót épít ki. Ehhez kapcsolódóan Önkormányzatunk kiépíti a közvilágítási 

rendszert.  

Az új objektumok kiépülését követően forgalomba kell helyezni az új buszmegállót és gyalogátkelőhelyet, melyet 

követően Önkormányzatunk kezelésbe kapja a kérdéses buszmegállót. A buszmegálló közvilágítását szintén 

Önkormányzatunk fogja üzemeltetni. 

Az új buszmegállókhoz szükséges lesz egy-egy gyalogosváró kialakítása.  

Ennek tudatában megkerestem Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát, megtudakolni, hogy náluk hogyan történt 

az új buszmegállókban a gyalogosvárók kialakítása. Ők arról tájékoztattak, hogy náluk a JCDecaux cégcsoport 

alakította ki a buszmegállókban a gyalogos várókat. A kialakítás ingyenes volt (az áramot az Önkormányzatnak kellett 

biztosítani), cserébe a gyalogos várók reklámfelületét a JCDecaux kapta meg 10 évre. 

 

A JCDecaux nemzetközi cég, mely alapvetően az Out-of-Home hirdetések és szolgáltatások területén mozog, 

mindhárom ilyen típusú üzletágban (utcai bútorok, közlekedési hirdetések és óriásplakátok).  

A cég alapítója 1964-ben építette meg az első utasvárót, amely egyszerre volt funkcionális utcabútor és hirdetési 

felület. Az alapstratégia a kezdetektől ugyanaz: minőségi utcabútorok (jelen esetben utasváró) építése hirdetésekből 

finanszírozva. 

Ez a típusú együttműködés az ország számos településén jelen van – többek között Budapesten és a 

megyeszékhelyeken. A cég a kivitelező, a karbantartó és a finanszírozó is egyben. Az utasvárók megépítése az 

önkormányzatok részéről nem igényel sem energia-, sem anyagi befektetést. 

 

A fentiek ismeretében megkerestem a céget a kérdéssel. Bár a projektmenedzser türelmemet kérte (a helyszín 

elemzése időt igényel), de mivel több ilyen megálló van tervbe véve, fontosnak tartom, hogy elméleti szinten 

egyeztessünk a kérdésről. 

Véleményem szerint hasznos és már bevált együttműködési forma az utasvárók ilyen módon történő kialakítása és 

mindegyik buszmegálló akkor lesz komplett, ha fedett utasvárókkal lesz ellátva. 

Minden buszmegállónál elérhető az elektromos betáplálási pont (közvilágítás), így műszaki akadálya nem lenne. 

 

Határozati javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azt az elvi döntést hozza, hogy a 11104. számú 

országos közúton (Nagykovácsi út), a 63-as busz Rendészeti Iskola nevű, (10+400 km sz.), a Rácski telep nevű 

(11+150 kmsz.), az Erdészház nevű (12+060 kmsz.) és 13-as kilométerkő nevű (13+080 kmsz.) buszmegállók 

közlekedésbiztonsági fejlesztését követően támogatja utasvárók kialakítását oly módon, hogy annak kiépítését, 

karbantartását az a cég finanszírozza, mely az ott elhelyezett reklámfelületeket üzemelteti. 
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       Szathmáry Gergely 
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