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Tárgy: Beszámoló a Nagykovácsi úti buszmegállókhoz kapcsolódó gyalogátkelőhelyek helyzetéről 

 

A Képviselő-testület a 2018. év szeptembere óta dolgozik a Nagykovácsi úti buszmegállóknál kialakítandó 

gyalogátkelőhelyek ügyében. Ennek érdekében elkészítettük a tanulmányterveket a Rendészeti Szakgimnázium elé 

tervezett gyalogátkelőhelyre, illetve a többi remeteszőlősi buszmegálló elé tervezett középszigetekre vonatkozóan. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2021. évben megépítette a gyalogátkelőhelyet a Rendészeti Iskolánál, 

Önkormányzatunk pedig elvégezte a közvilágítás kibővítését. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már a 2021. évben jelezte, hogy a többi megállónál is szeretné kiépíteni a gyalogos 

átkelést segítő átkelőhelyeket. 

A fentiek alapján több fejleményt történt a Nagykovácsi úti buszmegállók ügyében, melyről az alábbiak szerint 

számolok be. 

 

Erdészházi és a 13-as kilométerkői buszmegállók: 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatott, hogy megkezdték a kiviteli tervek készítését a fenti két megállóra 

vonatkozóan a buszmegállók megközelítését biztosító járdák, a gyalogátkelőhely és a közvilágítás bővítésére 

vonatkozóan. A tervek szállítási határideje 2022. év vége, mivel a 2023. évben meg kívánják építeni ezeket, saját 

forrásból. 

Mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja 

alapján a közvilágításról való gondoskodás kötelező önkormányzati feladat, ezért a fenti buszmegállókhoz kapcsolódó 

közvilágítás bővítését Önkormányzatunk fogja finanszírozni, a Közút által készített tervek alapján. Erre vonatkozóan 

már születet előzetes képviselő-testületi döntés (71/2021. (XI.29.) önk. hat.). 

 

Mészégető buszmegálló (CBA) 

Ezen megállóban minden – a gyalogátkelőhelyhez szükséges – létesítmény (járda, középsziget) megépült és 

közvilágítással is rendelkezik. Mindemellett még nincs felfestve a „zebra”. Etekintetben egyeztettem a Magyar 

Közúttal. Az itt megbeszélteknek megfelelően a gyalogátkelőhely kijelöléshez a következő feladatokat kell 

elvégeznünk: 

 Fénytechnikai mérés annak megállapítása érdekében, hogy elegendő-e a kivilágítása az átkelőhelynek, vagy 

szükséges-e annak bővítése. 

 Ennek ismeretében egy hatósági bejárás összehívása, ahol a Közlekedési Hatóság – a helyszíni szemle 

tapasztalatainak ismeretében – meghatározza a szükséges beavatkozásokat. 

 A szükséges beavatkozások elvégzése és a gyalogátkelőhely kijelölési eljárás lefolytatása. 

 Gyalogátkelőhely felfestése. 

 

A fentiek előkészítésére megrendeltem a fénytechnikai mérést, mely eredményének ismeretében határozhatóak meg a 

további lépése. Ezügyben egyeztettem Nagykovácsi Nagyközség polgármester asszonyával is.  

 

Ezen a területen régi célunk az Erdészház és a CBA közötti szakaszon a járda és közvilágítás kiépítése, azonban ez 

még a birtokhatár problémák miatt (a Nagykovácsi út részben magánterületen halad) még nem abszolválható. A 

Közúttal egyeztettem a kisajátítás kérdéséről – sőt a kisajátítási tervet is átadtam nekik -, a választ december elejére 

ígérték. 

 

 

Rácski telepi buszmegálló 

A buszmegálló kérdése szorosan összefügg a Nagykovácsi út - Vénusz utcai csomópontnál kialakítandó 

körforgalommal. A gyalogátkelőhely és a körforgalom 20222. novemberében építési engedélyt kapott. Az engedély a 

Kecskeháti Egyesület nevére szól, mivel ők lesznek a beruházók. Ebből következően a gyalogátkelőhely (és 

körforgalom) megépítése az Egyesület feladata és joga, akiknek nem tudom mikor lesz forrásuk a megvalósításra. 

Mindemellett a Magyar Közút egy külön szakmai egyeztetést fog lefolytatni a buszmegálló és a Rácski kanyar 

ügyében, mert szeretnék a közlekedésbiztonságot tovább növelni, a lehetőségeken belül. 

Mindemellett a Rendőrséggel történt egyeztetés alapján felvettem a kapcsolatot a Metalcom Zrt-vel, akik un. Trafibox 

egységeket telepítenek. Ennek lényege, hogy olyan állandó mérési pontot alakítanak ki a Nagykovácsi út mentén, 

ahova bármikor elhelyezhető sebességmérő, de az kívülről nem látszik. Ez – az eddigi tapasztalatok alapján – nagyon 

hatékonyan bírja rá az autósokat a sebességkorlát betartására. A tájékoztatót mellékelem. 

A cégtől tájékoztató ajánlatot kértem, mely ismeretében tovább tudunk gondolkodni a telepítésről. 

Reményeim szerint ebben – Nagykovácsival közösen - kérhetjük országgyűlési képviselőnk segítségét is. 

 



Határozati javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi úti buszmegállókhoz 

kapcsolódó gyalogátkelőhelyek helyzetéről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

A Képviselő-testület jelen határozatban rögzíti a Nagykovácsi úti buszmegállókhoz kapcsolódó gyalogátkelőhelyek 

fontosságának prioritását és felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nál illetve a kérdésben 

kompetens minden érintett szervezetnél ennek megfelelően járjon el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Remeteszőlős, 2022. november 24. 

       

       Szathmáry Gergely 

                   polgármester 



 

 

 

VH KKEP BEFOGADÓ KÜLTÉRI KABINET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

TRAFIBOX PROJEKT 

 

 

Tervező és kivitelező:  metALCOM Zrt.  

 1107 Budapest, Fogadó u. 4 

 

Dátum: Budapest, 2021. március 25.  



Bevezetés 
A rendőrségnél használt változtatható helyű sebességmérő kamerák vonatkozásában a Megrendelő 

ORFK Rendészeti Főigazgatóság megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a sebességmérő eszközöket az 

utak mentén fixen telepített kültéri kabinetekben hogyan lehetne alkalmazni. A Megrendelő 

megbízásából, a Közlekedésrendészeti Főosztály, Közlekedésrendészeti Fejlesztési Osztály 

iránymutatása és igénymeghatározása alapján a Fejlesztési Osztály munkatársainak aktív 

együttműködésével a metALCOM Zrt. munkatársai megtervezték a vh KKEP (metALCOM fantázianevén 

TrafiBox) befogadó kültéri rongálásálló kabinetet. 

Műszaki leírás 

Műszaki tartalom 

Az igénymeghatározásoknak megfelelően az általunk tervezett és legyártott kabinet a következő 

műszaki paraméterekkel rendelkezik: 

1. A szekrény az ellenőrzést végző eszközt megvédi a külső mechanikai és időjárási 
behatásoktól. Ennek megfelelően a szekrény kültéri kivitelű, valamint 
vandálvédelemmel ellátva, erősített rozsdamentes szerkezettel, zárható ajtóval, 
oszlopra rögzítve, ragasztott biztonsági üveggel készült. 

2. A szekrénytest 1,5 mm vastag, világosszürke színre porfestett (RAL 7035, light grey) 
anyagában rozsdamentes hegesztett és merevítőkkel megerősített acéllemezből lett 
gyártva. 

3. A sebességmérő eszköz lézerének és kamerájának kilátását biztosító ablak a 
függőlegeshez képest 25 fokban megdöntésre került, annak érdekében, hogy a 
sebességmérő lézer a céltávolságot megfelelően mérni tudja. Az optikai becsillanások 
elleni és a csapadékvédelmet egy árnyékoló egység biztosítja, amelyben a ragasztott, 
két rétegű (2 x 6 mm, EN14449 P2A fokozat), kiváló optikai átlátszóságú biztonsági 
üvegből gyártott ablak helyezkedik el. A ferde üveges ablak fizikai mérete 
295 mm x 265 mm. A páncélüveg a szekrényben elhelyezett eszköz fizikai védelmét 
is ellátja. 

4. Az árnyékoló egységben az üveg páramentesítésére 2 darab 12V-os ventilátort és 4 
darab összesen 12W-os fűtőteljesítménnyel rendelkező 12V-os fűtőellenállást 
helyeztünk el. A 12V-os üzem biztosítja az érintésvédelmet. A páramentesítő fűtés és 
légkeverés 10°C (függetlenül állítható) alatt szabályozottan üzemel egy állítható 
termosztáttal. Az árnyékoló egység csavaros rögzítésű, így az üveg rongálódása 
esetén egységként könnyen cserélhető, mivel a szekrényhez bontható 12V-os 
csatlakozóval kapcsolódik. A szekrény és az árnyékoló között gumi tömítés található. 
Az optikai ablak üvege az árnyékolóban úgy lett elhelyezve, rögzítve és tömítve, hogy 
egy esetleges ablak sérülés esetén az könnyen cserélhető legyen. 

5. Az ablak külső felülete speciális vízlepergető, belső felülete páramentesítő anyaggal 
kezelt. 

6. A kamera optikai eszközeinek „kilátását” egy 20 cm x 30 cm méretű nyílás biztosítja a 
szekrényen, amely méretéből adódóan megakadályozza a kamera szekrényből 
történő kiemelését. 

7. A szekrény zárható ajtóval rendelkezik, amely standard esetben egységkulcsos. 
Opcionálisan a szekrény egyedi kulcsos zárral is ellátható. A zár krómozott kivitelű, 
szükség esetén anyagában rozsdamentes opcióval is rendelhető. A szekrényben egy 
megfelelő, távfelügyeletbe köthető ajtónyitás-érzékelő helye elő van készítve.  

8. Beton alaptestbe egy erre a célra tervezett speciális acél oszlopot kell beágyazni, 
amely a terv szerint kialakított szabotázsvédelemmel együtt biztosítja a szekrény 
függőleges szintezését, úgy, hogy azt illetéktelenek nem tudják elmozdítani vagy 
leszerelni. 



9. A függőleges fix oszlop körül forduló - a szekrényhez rögzített - siklócsapágyazású 
külső tengely lehetővé teszi a szekrény maximálisan 220 fokos elfordulását úgy, hogy 
a benne futó erős- és gyengeáramú kábelek a forgatás során ne sérülhessenek, a 
szekrény forgatását ne akadályozzák. 

10. A szekrény adott pozícióban történő - beállítás során - történő rögzítése a szekrény 
aljában található U bilincset megszorító 2 darab M8/13-as anyájával történik. Az anyák 
kioldásához és rögzítéséhez 13-as villáskulcs szükséges.  

11. A szekrény rendelkezik a jobb és bal oldalra történő túlfordulást megakadályozó 
ütközőkkel. Az fix tengelyhez rögzített ütköző a fix oszlophoz képesti relatív pozíciója 
egy osztókör lyuksorral és rögzítő csavarokkal beállítható, az esetleges telepítési 
anomáliákat kompenzálandó. 

12. A szekrényben a kamera és tartozékai elhelyezésére perforált polcok kerülnek 
kialakításra (2db). A kabinet befogadó méretei és a két polcos megoldás lehetővé teszi 
az eszközhöz rendszeresített külső akkumulátor és töltő elhelyezését. Az felső 
állítható dőlésű és magasságú polcon kerül elhelyezésre a kamera, az alsó polcon a 
töltő és a külső akkumulátor (szükség esetén a töltő a felső polcra is helyezhető a 
kamera mellé).  

13. A kamerához rendszeresített Manfrotto (504HD) csúszótalppal kompatibilis Manfrotto 
gyártmányú befogószerkezet biztosítja a kamera egység csúszó prizmás (Manfrotto 
504PLONG ) rögzítő egységének stabil mechanikai kapcsolódását. A kamera 
csúszótalpa (504PLONG ) nem képezi részét a szekrénynek. 

14. A kamera dőlésszögének finomállítása 3 csavarral lehetséges ± 8 fokos 
dőlésszögben. A dőlésszög rögzítése a finomállító csavarokon található ellenanyával 
fixálható. 

15. A szekrény tetején víz és csapadékvédetten egy törés és vandálbiztos antennatartó 
doboz került elhelyezésre. Az antenna tartó üvegszálas, nagy mechanikai szilárdságú 
műanyag doboz, amely a szekrény legmagasabb pontján a kabinet tetősíkjából 
kimagasodva biztosítja a megfelelő adatkapcsolatot. A doboz a szekrényen belül 
hatlapfejű csavarokkal rögzített. Az antenna tartó lehetővé teszi mágnestalpas 
antennák fogadását az aljában elhelyezett ferromágneses acél tartólemezzel, így 
biztosítva a USB csatlakozós GPS (BU-353S4 SiRF Star IV Waterproof Receiver GPS 
Receiver USB Port) és a 3G/4G SMA papa csatlakozós kommunikációs antennák 
(2J3704M-250RG174-C20N | 2J) elhelyezését és mechanikai védelmét. 

16. Az antenna csatlakozók a szekrény belsejében, jól hozzáférhető, de védett helyen 
kerültek elhelyezésre. A kamerához előírt gyártmányú aktív GPS és 3G/4G antenna 
nem része a szekrénynek, opcionálisan szerelve rendelhető, így nem szükséges 
annak ki- és beszerelése a sebességmérő eszköz mozgatásakor vagy 
elhelyezésekor. 

17. A szekrény (szélesség x mélység x magasság) a 55 cm x 50 cm x 70 cm befoglaló 
mérettel rendelkezik a zárak túllógása és az árnyékoló egység nélkül. Az árnyékoló 
28 cm-rel növeli a szekrény mélységét.  

18. A kamera optikai eszközeinek közép magassága – végszerelt állapotban – 
névlegesen1,75 m. 

19. 2 darab 12V-os golyós csapágyas elszívó ventilátor érintésvédelemmel ellátva, 
termosztáttal (25°C felett kapcsol be, de állítható) szabályozottan biztosítja az üzemi 
hőmérsékletet a szekrényben. 

20. A szekrény ajtajában egy por- és rovarszűrő, valamint megfelelő beszívónyílás 
(kopoltyúzva) biztosítja pormentes levegőáramlást és a rovarok, rágcsálók bejutását, 
rongálásállóan kivitelezve. 

21. A kifúvó oldalon a légáramlás egy az oldalán kopoltyúzott az alján perforált doboz teszi 
lehetővé, amelyben a könnyen cserélhető egységként szűrővel és visszacsapó 
szeleppel ellátott ventilátor blokk helyezkedik el. 

22. A szekrényt ellátjuk 230V-os 250W(100W)-os fűtőegységgel, annak érdekében hogy 
megakadályozzuk a kamera túlhűlését, illetve az akkumulátorok hidegben történő 
kisülését, a szekrény párásodását, valamint lefagyását. A fűtést termosztát 



szabályozza (10°C alatt kapcsol be, beállíthatóan). A felső és alsó polc között 
elhelyezkedő ventilátoros félvezető fűtőtest önmagát védi a túlmelegedéstől, valamint 
burkolata megvédi a polcra helyezett eszközt a túlmelegedéstől. 

23. A szekrény elláttuk LED-es kisfogyasztású 12V-os - szekrény ajtó nyitásakor 
felkapcsolódó – világítással. 

24. A kabinetben található, elektromos árammal működő berendezések tápellátását DIN 
sínes műanyag elosztósávval, nemszándékos érintés ellen védett módon, takart 
előlappal és műanyag lehatható fedlappal, kismegszakítókkal, tápegységgel, 
dugaljakkal ellátva biztosítjuk. A szekrény névlegesen AC230V/10A/50Hz-es 
betáplálással működik. Az AC sávban lettek elhelyezve a szabályzó termosztátok, 
nemszándékos állítás ellen védetten. Az AC sávban található a 12V-os 
berendezéseket tápláló tápegység.  

25. A kamerát tápláló dugaljsort a dugaljsorba beépített áramvédő kapcsolóval és 
bekapcsolást jelző lámpával rendelkezik, megvédve a kezelőt a életveszélyes 
áramütéstől, azáltal hogy lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben szivárgó 
áramot észlel.  

26. A szekrény rendelkezik egy - az alsó polc alatt jobb oldalon elhelyezett - főkapcsolóval, 
amellyel a benne lévő berendezések 230V-os betáplálása megszüntethető, azonban 
a beépített akkumulátorral rendelkező kamerát nem kapcsolja le. 

A vh KKEP szekrény felépítés és részei 

 

2.Teljes szekrény oldalról 

 

1.Teljes szekrény szemből 

Álló rögzített tengely 

A szekrényhez rögzített forgórész 

Szekrény rögzítés 

Szabotázs ellen védő burkolat 

Antenna tartó doboz 



 

19. Feliratozott erősáramú elosztó doboz 

Telepítési utasítás: 

Telepítési leírás – villamos telepítési utasítás 

A TrafiBox szekrény telepítése közterületen történik, ezért a telepítés minden esetben csak KIVITELI 

TERV alapján történhet! 

A 230V-os betáplálási pontja a szekrénynek az alsó polca alatt található – a fix oszlophoz rögzített – 

műanyag kötődobozban található sorkapocssáv. A betápláló kábel az oszlopban lévő gégecsövön 

keresztül csatlakozik a kötődoboz aljában lévő tömszelencén keresztül a kötődobozhoz. 

Jelen leírás csak olyan általános információkat tartalmaz, amely a tervezéshez és a telepítéshez nyújt 

segítséget. 

 

20. Feliratozott erősáramú elosztó doboz 

A TrafiBox szekrény egy olyan villamos csatlakozással ellátott aktív szekrény, amely képes folyamatos 

áramellátást biztosítani a benne elhelyezett sebességmérő eszköznek, ill. aktív szellőzéssel és fűtéssel 

képes optimális klímát biztosítani a szekrényen belül. 

A szekrény csatlakoztatása a szekrény közelében 20 m-en belül telepített fogyasztásmérő szekrényről 

történhet TB-KV-BT1 1. lap szerint. 

Amennyiben a fogyasztásmérő szekrény távolabb helyezkedik el mint 20 m, akkor keresztmetszetváltó 

szekrény beépítése szükséges TB-KV-BT1 2. lap szerint. 



Villamos csatlakozási paraméterek TrafiBox szekrény 

• Feszültségszint: 230V, 50 Hz

• Max. teljesítményfelvétel: 1kW

• Szükséges csatlakozási teljesítmény: 2,3 kW (10A),

• Érintésvédelem: Nullázás, TN-C-S, áramvédő kapcsoló

Csatlakozási előírások 

• Csatlakozó kábel: H07RN-F 3X2,5 mm2,

• Védőcső: FXP-TURBO 40 gégecső, lépésálló, betonozható fekete UV-álló, Univolt
(UNI098774)

Érintésvédelem 
Az alkalmazott érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN) az MSZ HD 60364-4-41: 2007 sz. szabvány előírásainak 

megfelelően kialakítva. A nullavezető (N) és védővezető (PE) szétválasztása a fogyasztásmérő 

szekrényben történik meg, onnan 3 vezetős rendszer van kialakítva, (TN-S rendszer). A szétválasztás 

után a N és PE vezetőt ismételten összekötni tilos!  

21. Szekrény 230V-os betáplálás bekötésére szolgáló kötődoboz

Üzembe helyezés előtt az érintésvédelmi-szabványossági vizsgálatot az MSZ HD 60364 6:2007 sz. 

szabvány szerint el kell végezni, a vizsgálat eredményei alapján minősítő iratot kell készíteni. A 

telepített földelések karbantartásáról és időszakos ellenőrzéséről a létesítmény üzemeltetője köteles 

gondoskodni. 

Túlfeszültség védelem  
TrafiBox előtti fogyasztásmérő/keresztmetszetváltó szerényekben kialakítva I+II fokozat, TrafiBox 

szekrényben III. fokozat 

Villámvédelem 
A TrafiBox szekrényt a szekrény betonalap alá telepített 3 m-es rúdföldelővel kell leföldelni. A 

földelést hegesztett kötéssel kell a betonozás előtt a tartószerkezethez kötni. 

Telepítési leírás – oszlop telepítési utasítás 

A TrafiBox egy fixen telepített berendezés. A megfelelő stabilitás, és biztonságos fennmaradásának 

érdekében vasbeton alappal ellátott, szintezhető oszloppal szerelt szerkezet ad támaszt. 

Telepítési utasítás 
Az alapozás helyszínen készült, 60×60×90 cm-es gödörbe, vasalattal erősített betonból valósul meg. 

A gödör helyét a mindenkori kiviteli tervben meghatározott távolságra kijelölve kell meghatározni. 



Az alapgödör kiásása után, a 3 méteres földelő szonda leverését követően helyezhető el a vasalás, 

valamint az alsó, - szintező felülettel, beépített csavarokkal, és a kirekesztést biztosító fémtálcával – 

betonvasakkal szerelt cső. Az oldalára hegesztett betonvasait a vasszerelésbe be kell kötni, hogy 

egységes vasalatot alkossanak. Figyelemmel kell lenni, a felső szintező felület vízszintesbe állítására, és 

terv szerinti magasságba helyezésére! 


