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1./ BEVEZETÉS 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a közutak 

forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A 

forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, 

de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 

módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető 

helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, 

vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 

Dombóvár város helyi közútjain legutóbb 2011. október – 2011. december közötti időben 

történt meg a teljes körű felülvizsgálat, ez a törvényi előírás alapján ismét esedékessé vált. 

 

A forgalmi rend felülvizsgálat megállapításait a teljes úthálózat helyszíni bejárásai alapján, a 

vonatkozó rendeletek és műszaki előírások figyelembevételével készítettem. Ezen a téren az 

elmúlt felülvizsgálat óta jelentős változások történtek. 

A felülvizsgálat, az említett jogszabályi háttérből adódóan, az alábbiakra terjed ki: 

- A forgalmi rend megfelelőségének értékelése a forgalomszabályozási rendelet 

előírásainak figyelembevételével. 

- A közúti jelzések állapotának, észlelhetőségének, változásának felmérése. 

- A forgalmi rend részletes vizsgálata, javaslatok annak módosítására. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a következő módon szereztem meg: 

elsősorban, mint dombóvári lakos, nap, mint nap a várost járva, továbbá a megbízást követően 

valamennyi út, utca, tér helyszíni bejárása során. 

  

 

 

A feladatok végrehajtásánál a fontossági sorrendet színekkel jelöltem: 

Azonnali intézkedést igénylő feledatok:  Piros 

Sürgős intézkedést igénylő feledatok:  Sárga 

Későbbi intézkedést igénylő feledatok: Zöld
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2./ A FORGALOMSZABÁLYOZÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 

Egyezmény alapján, az 1988. évi I. törvény előírásokat tartalmaz a forgalom szervezés 

alapelveire vonatkozóan. 

Ennek alapján kiemelten kell kezelni a gyalogos és kerékpáros forgalmat, az 

útkereszteződések forgalomszabályozását, valamint a járművek megállására, 

várakozására vonatkozó forgalmi rendet.  

A törvény foglalkozik a forgalombiztonságot hátrányosan befolyásoló növényzetek és 

reklámtáblák eltávolítására vonatkozó eljárásokkal is. 

Korábban a forgalmi rend részletes kialakítására vonatkozóan kizárólag az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet tartalmazott előírásokat.  

A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a Közúti jelzőtáblák megtervezésnek, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről rendelkezik. 

Ebben találhatók a jelzőtáblák állapotára, tisztaságára, méretére, keresztmetszeti és 

magassági elhelyezésére, valamint a szabványosságára vonatkozó előírások.  

A jelzőtáblák megtervezésére, alkalmazására és elhelyezésére vonatkozó és érvényben 

lévő Útügyi Műszaki Előírásban valamennyi, különböző típusú jelzőtábla elhelyezési 

feltételeire és szabályaira vonatkozó előírás szerepel.  

A 4/2001.(I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki 

követelményeiről rendelkezik. 

A 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, 

tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól rendelkezik. 

Külön rendelet, (e-UT 04.03.21 - Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 

elrendezése) valamint a részletes szabályozást tartalmazó műszaki előírás jelent meg 

az útburkolati jelek létesítésével, valamint az útbaigazító táblák elhelyezésével (e-UT 

04.02.32 - Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik) 

kapcsolatban.  

A 20/1984-es forgalomszabályozási rendelet elsősorban hatásköri előírásokat, a 

forgalomszabályozás általános szabályait és egyes kiemelt előírásokat /vasúti átjáró, 

gyalogosforgalom, kerékpáros forgalom, megállás-várakozás és veszélyes helyek 

jelölése/ tartalmaz.  

A forgalmi renddel kapcsolatos megállapítások, illetve az intézkedésekre vonatkozó 

utalások során – általában és döntő mértékben – az érvényben lévő Útügyi Műszaki 

Előírásokra történik a hivatkozás.  

A „Kerékpározható közutak tervezése” című   e-UT 03.04.13 (2019.05.15) útügyi 

műszaki előírás ez év májusában lépett életbe. 

 

A hivatkozás oka, hogy nevezett műszaki előírások tartalmazzák azokat a részletes 

előírásokat, amelyek – elsősorban a közúti jelzések – alkalmazását szabályozzák. 

Annak ellenére, hogy kötelező érvénnyel az országos közutak kezelői tevékenységére 

vonatkozik, szükségesnek tartom, hogy a helyi utak forgalmi rendjének kialakítása is 

az előírásoknak megfelelően történjék. 

Ez nem zárja ki az ide vonatkozó magasabb rendű jogi szabályozás érvényességét. 
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3./ A FORGALMI REND FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN 

ELVÉGEZENDŐ FELADATOK 

 
A jelenlegi állapot vizsgálata az alábbiakra terjed ki: 

 

 az úthálózat forgalmi terhelése 

A városfejlődés mai folyamata, a szuburbanizáció, a gazdasági növekedés, az 

életszínvonal emelkedése, az életmód megváltozása, a több szabadidő egyaránt a 

helyváltoztatások, ezen belül az autóval végrehajtott helyváltoztatások számának 

kedvezőtlen növekedése irányába hatott. E tendenciát a közösségi közlekedés 

elérhetőségének csökkenése és romló szolgáltatási színvonala tovább erősítette. A város 

közúthálózata a növekvő autósforgalom befogadására ugyanakkor alkalmatlan, a 

parkolás, gépjárműtárolás megoldása pedig, mint az már előző alkalommal is 

megállapítást nyert, mára már szinte teljesen megoldhatatlan. 

A növekvő fejlődés ugyanakkor közforgalmú szolgáltatással, sajnos nehezen követhető. 

A város nagyságából adódóan nem lehet megfelelő hatékonysággal üzemeltetni helyi 

autóbusz közlekedést. Alternatív közlekedési eszköz Dombóváron továbbra is a 

kerékpározás.  

A személygépkocsik száma az elmúlt 10-12 évben megkétszereződött, a 

személygépkocsival történő utazások is közel kétszeresére nőttek. 

A közlekedési rendszer fejlesztése a város gazdaságát, regionális szerepkörét jól 

szolgáló, a környezetével összhangot teremtő hálózat létrehozását kell, hogy céljául 

tűzze, egyensúlyra törekedve a társadalmi-gazdasági fejlődés, valamint a környezet- és 

értékőrzés között. 

 

 A következő vezérelveket javaslom szem előtt tartani:  

-együttes település- és közlekedéstervezés,  

-tervezhető és fenntartható mobilitás,  

-integrált hálózatfejlesztés és működtetés,  

-helyváltoztatások csökkentése és befolyásolása,  

-közlekedésminőség, környezetminőség összhangja. 

 

 Dombóvár városon több főközlekedési útvonal vezet keresztül: 

 a 61. számú (Dunaföldvár-Nagykanizsa), amelyen elsősorban a nemzeti 

személy- és teherszállítás történik, de jelentős a nemzetközi forgalom is. 

 a 611. számú (Dombóvár-Sásd) út forgalma megnövekedett, amely elsősorban, 

a várostól délre fekvő települések, másodsorban Pécsre, Komlóra irányuló 

közlekedés igényeit szolgálja. Nemzetközi szállítás is számottevő, főleg a 

nehéz gépkocsik tekintetében. Közepes számú turistaforgalom fordul elő, 

elsősorban nyári idényben (Balaton felé) és ősszel a vadászati szezonban. 

 a 6532-es számú (Hőgyész–Dombóvár) út, amelyen elsősorban a két város 

közötti településekre irányuló, másodsorban a megyeszékhelyre (Szekszárd) 

irányuló forgalom bonyolódik. Az út forgalma az elmúlt években elsősorban a 

teher gépkocsik vonatkozásában megnövekedett. 

 a Dombóvárt Mágoccsal összekötő út, melynek személy- és tehergépkocsi 

forgalma továbbra is jelentős mértékű. 

 Dombóvár város közúthálózata a növekvő autósforgalom befogadására, a helyi 

és a városon áthaladó tranzit forgalom akadálymentes lebonyolítására, 

fejlesztések nélkül, már alkalmatlan. Feltétlenül szükség volna a 61. számú és a 

611. számú utak városon kívüli elvezetésére. 

  



6 

 

 Ugrásszerűen megnőtt a Pannónia út, Park utca, Európa út és a Kórház utca 

forgalma. A forgalom növekedését az okozza, hogy többen ezen az útvonalon 

igyekeznek kikerülni a Teleki és a Köztársaság utcákban telepített 

forgalomirányító fényjelző készülékeket az úti céljaik eléréséhez. Ez a 

forgalomnövekedés, az amúgy is zsúfolt Kórház utcában, főleg a kórház 

környékén, elviselhetetlenné tette a helyzetet. Fokozza a rossz körülményeket, 

hogy a Kórház utcában a Fő utcától a Köztársaság utcáig (mintegy 600 m) 

három autóbusz megálló is van. Ezek közül egyik a helyközi járat megállója is. 

Ennek közelében van a Horvay János utca kereszteződése, továbbá a kórházba 

(-ból) és annak parkolóiba (-ból) a ki-be járási lehetőség. 

 

   
 

 
 

 A város közlekedésében balesetveszélyes gócpontok nem alakultak ki.  

A már korábban kiépítésre került forgalomirányító fényjelző készülékek jól 

szabályozzák, szakaszolják az utakon lévő forgalmat.  

A forgalomirányító fényjelző készülékek „szakaszos” működtetése bevált. 

Szombaton, vasárnap, továbbá hétköznapra eső ünnepnapokon, 11 óra 30 perc 

után, a jelentősen lecsökkent forgalom nem indokolta a fényjelző készülékek 

működését, ezért ezek villogó sárga fényre váltanak át. 
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 A 611 sz. úton az Ady és a Zrínyi út kereszteződésében forgalomirányító 

fényjelző készülékek jelzési képe „kerek zöld” (telezöld). Ez zavarólag hat –

főleg a tanuló, illetve a kezdő, a helyismerettel nem rendelkező – 

gépjárművezetők számára. A balra kanyarodók zöld jelzés esetén, látva a 

szembejövő forgalmat, várják, hogy elsőbbséget tudjanak adni, azok viszont 

nem indulnak, mert számukra tilos (piros) jelzést mutat a berendezés. Javaslom 

a lencsék értelemszerű cseréjét mind a két irányból. (hivatkozva a 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet V. fejezet 11.§. (3) pontjára) 

 
Idézet: (3) Tilos 

a) a KRESZ-ben, illetve a közúti jelzések szabványaiban nem említett közúti jelzések 
alkalmazása, 

b) egymásnak ellentmondó közúti jelzések (közúti jelzőtábla és jelzőtábla, 
jelzőtábla és útburkolati jel, fényjelzőkészülék és jelzőtábla, vagy útburkolati jel 
és forgalomirányító fényjelzőkészülék fényjelzése) együttes alkalmazása. 

        

         
 

Jelenleg kerek lencse az 611.u-Ady u. kereszteződésben és a 611.u- Zrínyi u. (Penny)    Ez kell. 

 

 

 

 A közlekedés fejlesztésének és szabályozásának egyik legfontosabb feladata a 

környezeti viszonyok javítása, a forgalombiztonság növelése, a közlekedés 

káros hatásainak mérséklése.  

Az új környezetbarát közlekedési formák elterjesztése az életkörülmények 

minőségjavításának fontos eszköze.  

E közlekedési formák fejlesztésében a kerékpáros közlekedésnek nagyobb 

lehetőségeket, a gyalogos közlekedésnek pedig elsőbbséget kell kapniuk. 

Az utóbbi években, a városban kis mértékben ugyan, de bővült a kerékpárút 

hálózat. Jelenleg a Tinódi ház körüli átépítéssel a kerékpárút is módosul. 
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Több egyirányú forgalmi úton engedélyezésre került a kerékpárosok behajtása 

a „Behajtani tilos” tábláknál. Felfestésre kerültek a „Kerékpáros nyom” (158/k. 

ábra) útburkolati jelek, amelyek növelik a kerékpárosok biztonságérzetét, 

jelzik a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. 

Az egyik legforgalmasabb úton (Pannónia út) bevezetésre került a 

kerékpárosok védelme érdekében a „Nyitott kerékpár sáv”. 

A kiépített kerékpárutak, kialakított kerékpár sávok nagymértékben 

hozzájárulnak a kerékpáros balesetek csökkentésének lehetőségéhez.  

 

 Bővült a „Lakó- pihenő övezet” a Szent István tértől nyugatra eső területtel. Jól 

elhatárolható, minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. 

  

 „Korlátozott sebességű övezet” két helyen is bevezetésre került. 

A Zöldfa és Árnyas utcákban 30km/ó korlátozás került bevezetésre.  

 

 A kiépített „Gyalogos-átkelőhely”-ek megfelelően biztonságossá teszik a 

nagyobb forgalmú utakon az átkelést. Ezek számának további növelése 

jelentőséget kell, hogy kapjon.  

 

 

 Az úthálózat közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése a rendőrséggel 

történő egyeztetések és a baleseti adatok alapján: 

 
 Egyeztetés 2019. június 6-án megtörtént 

Az egyeztetésről készült feljegyzés az I. számú mellékletben található.  
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4./ A FORGALMI REND HELYSZÍNI FELÜLVIZSGÁLAT 

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI  
 

A könnyebb kezelhetőség végett területi egységenként (pl. Belváros; 

Kertváros, Újdombóvár, stb.) ismertetem a megállapításaimat, az utcák 

neveinél „abc” sorrendet alkalmazok. 

 

 

BELVÁROS  
 

Ady Endre utca 

 A 611. sz. út kereszteződése után a „Megállni tilos” jelzőtábla kopott, fakó. 

Táblát ki kell cserélni!(60. ábra) 

 
 

 A 611. sz. út kereszteződése előtt a „Forgalomirányító fényjelző készülék”-re 

figyelmeztető veszélyt jelző tábla kopott, fakó. 

Táblát ki kell cserélni! (87. ábra) 

 
 

 A Fészek utca kereszteződése után a „Várakozni tilos” jelzőtábla kopott, fakó. 

Táblát ki kell cserélni! (61. ábra) 
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 Széchenyi utca kereszteződés előtt mind a két irányból hiányzik a „Jobbra kanyarodni 

tilos!” (27. ábra), illetve a „Balra kanyarodni tilos!” (28. ábra) tábla. 

Táblákat pótolni kell!(27. 28. ábra) 

          
 

  Az utcában az útburkolati jelek kopottak. 

Az útburkolati jeleket fel kell újítani! 

 

Arany János tér 

 Erzsébet utca felőli rész: a forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

 VÖSZI Bt. felőli rész: a forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Árnyas utca 

 Zrínyi utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát ki kell cserélni! (9. ábra) 

    
 

 Garázs sorból való kihajtásnál a fák lombjai takarják az „Elsőbbségadás kötelező” és a 

„Gyermekek” veszélyt jelző táblát, ami nem szabványos ábrát tartalmaz. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat és a „Gyermekek” táblát (84.ábra) ki kell 

cserélni! 
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 Kanyarban, ahol az egyirányú forgalom kezdődik, a táblákat takarja a fák lombozata, 

továbbá így ez a táblakombináció értelmetlen. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát és a nem értelmezhető kiegészítő táblát le kell 

szerelni! 

    
 

 13. számú épület előtt így önmagában egy értelmetlen tábla van.  

Táblát meg kell szüntetni! 

   
  

Az utcában több helyen van elhelyezve a kereszteződéseknél, vegyesen, keverve a 

„Kötelező haladási irány” (18.ábra) és az „Egyirányú forgalmi út” (104. ábra) tábla, 

amelyek fektetve vannak felszerelve. Továbbá szinte valamennyit a fák lombozata 

takarja.  

Ki kell cserélni a táblákat következetesen, a 105/b. és 105/c ábrán látható táblákra! 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat. 

       
 

  105. ábra 
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 A Madách Imre kereszteződés előtt a Bohém vendéglő parkolójának kijáratánál 

hiányzik az „Egyirányú forgalmi út” és alatta „KIVÉVE kerékpár” kiegészítő tábla. 

A táblát pótolni kell! (105/c. ábra) 

              105/c. ábra 

 

 A Madách Imre kereszteződésben el van helyezve a „Korlátozott sebességű övezet” 30 

km/ó vége (53/b. ábra) jelzőtábla, de az eleje tábla (53/a. ábra) nem található. 

El kell helyezni a megfelelő helyre a „Korlátozott sebességű övezet” 30 km/ó eleje 

(53/a. ábra) jelzőtáblát, vagy a vége táblát (53/b. ábra) is le kell szerelni. 

        
 

 A Madách Imre kereszteződésben el van helyezve a „Behajtani tilos” (53. ábra) tábla. 

Hiányzik alóla az 59/a. ábra szerinti kiegészítő tábla. 

A kiegészítő táblát pótolni kell! (59/a. ábra) 
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Árpád utca 

 A Pannónia utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla alatt 

hiányzik a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés (10/a. ábra). A „Kötelező megállás 

helyét jelző vonal” kopott. (154. ábra) 

Kiegészítő táblát (10/a.ábra) pótolni kell és az útburkolati jelet fel kell újítani!  

     
 

 A Pannónia úti kereszteződés előtt lévő „Állj! Elsőbbségadás kötelező” előjelző táblán 

50 méteres felirat helyett a távolság miatt, 100 méteres felirat alkalmazása 

szükséges.(16. ábra)  

A táblát ki kell cserélni! (16.ábra) 

   
 

 Fűtőmű előtti kereszteződésben a falombja takarja az „Elsőbbségadás Kötelező” 

táblát. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 
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 A PENNY áruház parkoló kereszteződése előtt a „Veszélyes útkanyarulat balra”tábla 

kopott. 

A táblát ki kell cserélni! (64. ábra) 

   
 

 A 61. sz. főúti csatlakozásban lévő „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla 

előjelzésére szolgáló tábla nem megfelelő, kifakult.  

A táblát ki kell cserélni! (16.ábra) 

 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

 Báthori utca kereszteződés előtt mind a két irányból messze van a kereszteződéstől. 

A „Jobbra kanyarodni tilos!” (27. ábra) 17 m, illetve a „Balra kanyarodni tilos!”  

(28. ábra) tábla 16 m távolságra van. 

Táblákat a kereszteződéshez kell helyezni! 

     
 

 Baross Gábor tér kereszteződés elé javaslom „Kötelező haladási irány” táblát 

elhelyezni (19. ábra)  

      
 Busz pályaudvarnál a „Behajtani tilos” tábla alatt a”Parkoló” tábla zavarólag hat és 

kopott. 

A „Parkoló táblát le kell cserélni!(E-047.ábra)  

 

17 m. 

16 m. 
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Bajza utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Bakadomb utca 

 Bartók Béla utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Bartók Béla utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Bezerédj utca 

 A vizsgálat időszakában a Tóth Ede utca és a Pannónia utca közötti szakasz átépítés 

miatt le volt zárva. 
 

 A Tinódi ház mögötti parkolótól érkező úton a „Kötelező haladási irány” jobbra (18. 

ábra) tábla nem megfelelő és alacsony. 

Táblát le kell cserélni „Egyirányú forgalmi út” (105/b. ábra) (fekvő jobbra mutató) 

táblára és meg kell emelni a szabványos magasságra (2,25 m.) 

     105/b.ábra 
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 Ugyanitt fölösleges a jobb oldalon elhelyezett „Egyirányú forgalmi út” (105/a ábra) és 

a bal oldalon elhelyezett „Behajtani tilos” (53. ábra) a kiegészítő táblákkal együtt. 

Ezeket el lehet távolítani. 

 Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésben a „Behajtani tilos” tábla alatt elhelyezett 

kiegészítő tábla (105/a) nem helyes. „Kerépáros nyom” útburkolati jel nincs 50 m-ként 

megismételve. 

Kiegészítő táblát ki kell cserélni 59/a. ábra szerinti táblára és az útburkolati jelet 

pótolni kell. 

        
 

Damjanich utca 

 Bartók Béla utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Dombó Pál utca 

 611. sz. út kereszteződésében az „Egyéb veszély” jelző tábla nem értelmezhető.  

„Kerékpárosok” (95/c. ábra) táblát kell elhelyezni. 

       
 

 611. sz. út kereszteződésében a „Kijelölt gyalogosátkelőhely” (103.ábra) táblák 

hiányoznak. 

Táblákat pótolni kell! (103. ábra) 
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 Az utca teljes hosszában az útburkolati jelek kopottak, fel kell újítani! „Kerékpáros 

nyom” út burkolati jelet 50 m-ként meg kell ismételni! 

 

   
 

 Szent István tér, kereszteződésben (Rendőrség épülete előtt) a „Kötelező haladási 

irány” tábla nem megfelelő és a táblák alacsonyan vannak, balesetveszélyesek. 

Fekvő és balra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105/c. ábra) táblát kell elhelyezni és a 

táblákat szabványos magasságba (gyalogosok miatt min.2,25 m.) meg kell emelni! 

           105/c. ábra 

 Tinódi ház mögötti parkolóból való kihajtás kereszteződésben a „Kötelező haladási 

irány” (18. ábra) tábla nem megfelelő. 

Fekvő és jobbra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105/b. ábra) táblát kell elhelyezni! 

         105/b.ábra 

 

 Ugyanitt egy oszlopon van elhelyezve a „Megállni tilos” és a „Várakozóhely” (110. 

ábra) tábla, ami egymásnak ellentmond. 

Az ellentmondást táblák megfelelő áthelyezésével fel kell oldani! 
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 Pannónia úti kereszteződésben (Rendőrkapitányság mögötti) parkolóból való 

kihajtásnál a „Kötelező haladási irány” (18. ábra) tábla nem megfelelő. 

Ugyanitt és tovább végig a Dombó Pál utcában a „Behajtani tilos” „Kivéve kerékpár” 

kiegészítő tábla nem megfelelő (105/a.ábra). 

Fekvő és balra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105/c. ábra) táblát kell elhelyezni!  

A kiegészítő táblákat cserélni kell! (59/a. ábra) 

   105/c.ábra      

Az előbbi táblák cseréje miatt felelegessé válnak az ugyanezen kereszteződések után 

elhelyezett „Egyirányú forgalmi út” (105/a. ábra) és a „Behajtani tilos” (53. ábra) 

táblák. A táblákat el lehet távolítani. 

 

 Pannónia úti (Rendőrkapitányság mögötti) parkolóban a „Megállni tilos” kiegészítő 

tábla nem megfelelő. 

Kiegészítő táblát cserélni kell (63/a. ábra) 

    vagy  
 

Dr Sáfár László utca 

 Szent Gellért utca kereszteződésnél hiányzik a „Lakó- Pihenő övezet” eleje, vége 

tábla. 

Táblákat értelemszerűen pótolni kell! (122., 123. ábra) 

   
Dr Riesz József utca 

 Az utcában csak részben van egyirányú fogalom. Az utca közepén az „Egyirányú 

forgalmi út” jelzőtábla az előtte lévő fától nem látható. 

 A fa védelme érdekében a táblát 3-4 méterrel hátrább kell telepíteni, hogy látható 

legyen! (gallyazással nem lehet láthatóvá tenni) 

 
 

3-4 m 
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Erzsébet utca 

 Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében lévő oszlopon önmagában értelmetlen a 

„KÁTYÚK” feliratú tábla. 

A kiegészítő tábla fölé el kell helyezni a „Egyenetlen úttest” (76. ábra) veszélyt jelző 

táblát. 

     
 

 Ugyanitt a „Kötelező megállás helye vonal” útburkolati jel erősen kopott.  

Az útburkolati jelet újra kell festeni! 

 

Fészek utca 

 A 32 sz. ház előtt (Bujáki Cukrászda mögött) elhelyezett sebesség csökkentő burkolati 

küszöb (fekvő rendőr) nincs előjelezve „Egyenetlen úttest” (76. ábra) veszélyt jelző 

táblával. 
Táblát pótolni kell!(76. ábra) 

 
 

 „Várakozni tilos” tábla (61. ábra) kopott. 

Táblát cserélni kell 

 
Gyár utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Hunyadi tér 611 sz. út 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetésébe tartozik. 

Megállapítások: 

 Posta kapubejárat és a „Várakozni tilos” tábla között kevés a hely (1 db szgk). 

Javaslom a postára járók sűrű forgalma miatt még egy szgk. kocsi parkolására 

szükséges hellyel (min. 7 m) megnövelni a várakozási lehetőséget. 
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 Jókai utca kereszteződésben (BUSZ pályaudvar előtt) három sávra oszlik az úttest 

menetirány szerinti jobb oldala a 61. sz. út felől érkezve. Forgalom irányító fényjelző 

készülék viszont csak a két szélső forgalmi sáv felett illetve mellett van. Amikor a 

buszpályaudvarról kihaladó jármű szabad utat kap, a két szélső forgalmi sávban 

(kötelező haladási irány egyenesen) ugyanekkor tilos (piros) jelzés látható. 

Megtévesztő, ugyanakkor balesetveszélyes a helyzet, mert a belső (harmadik) 

forgalmi sávban nincs semmilyen jelzés, így az ott közlekedő jármű tovább haladhat, 

főleg, ha a pár méterrel távolabb lévő fényjelző készüléken látja, hogy az szabad 

(zöld nyíl balra) továbbhaladást mutat. Ebben a helyzetben a buszpályaudvarról 

kihaladó busz és a belső forgalmi sávban közlekedő jármű ütközhet. 

Javaslom a harmadik forgalmi sáv fölé is elhelyezni forgalomirányító fényjelző 

készüléket, ami egyértelművé teszi  az áthaladási sorrendet. 

Addig is, amig ez fizikailag kivitelezhető, javaslom a „Forgalom elől elzárt terület” 

útburkolati jelet a fényjelző készülékek vonaláig meghosszabbítani az alábbi kép 

szerint. Így a belső (harmadik a balra kanyarodó) forgalmi sávba csak a fényjelző 

után lehet áttérni. 

 
 

 A 61.sz. és a 611 sz., valamint a Teleki utca kereszteződésben a „Kötelező megállás 

helyét jelző vonal” kopott. 

Az útburkolati jelet fel kell újítani! 

 

7,14 m 
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Hunyadi tér keleti oldal 

 A Hotel előtt értelmetlen a „Kötelező haladási irány” tábla.  

Az útburkolati jelek kopottak, nem láthatóak. 

Táblát el kell távolítani és ugyanezen oszlopra és a baloldalra is „Várakozóhely”  

(110. ábra) táblát és alája kiegészítő táblát (H-037), amely a várakozó helyen kötelező 

elhelyezkedés módját jelzi, javaslok elhelyezni!  

 

Az útburkolati jeleket fel kell újítani! 

 

   
 

 Az utca közepe tájékán elhelyezett tábla kombináció ellentmondásos a mögötte lévő 

kijelölt várakozó helyekkel.  

Célszerű lenne „Várakozóhely” (110. ábra) tábla elhelyezése mind a két oldalra, 

 30 km/ó sebességkorlátozó tábla felesleges, de figyelem felhívásként maradhat. 

 A füvön való parkolást mechanikai akadállyal célszerű megoldani, ahogy ez már több 

helyen is elkészült. 

    
 

 A „Csipkeház” parkoló kijáratánál az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla alatt 

„Egyirányú forgalmi út” fekvő jobbra mutató jelzőtáblát (105. ábra) kell felszerelni! 

 

    



22 

 

 

Hunyadi tér nyugati oldal 

 Buszpályaudvar mögött a parkoló terület rendezetlen, gazdaságtalan. 

„Sebesség korlátozás” 30 km/ó táblának nincs értelme, eltávolítható. 

A várakozó helyek szakszerű és gazdaságos átrendezésével további parkoló helyet 

lehet nyerni. 

 
 

 Parkoló mellett elhelyezett „Egyirányú forgalmi út” táblát a fa lombozata takarja 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat! 

 
 

 Parkoló kijárata után elhelyezett „Megállni tilos” tábla kiegészítő tábla nem 

megfelelő. A (63/a. ábra) kiegészítő jelzőtábla az útpadkán történő megállási 

(várakozási) tilalomra is utal.  

A kiegészítő táblát cserélni kell! (63/a. ábra) 
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 A „Gyermekek” veszélyt jelző táblát a fa lombozata takarja. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

 
 A 34/A ház előtt elhelyezett sebesség csökkentő burkolati küszöb (fekvő rendőr) nincs 

előjelezve „Egyenetlen úttest” (76. ábra) veszélyt jelző táblával. 
Táblát pótolni kell! (76. ábra) 

     
Jókai utca 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetésébe tartozik. 

Megállapítások: A forgalomirányító fényjelző készülék felett elhelyezett kiegészítő 

tábla nem megfelelő. A táblát cserélni kell (10/a.ábra) 

    
Juhász Gyula utca 

 Köztársaság utca kereszteződésben a képen látható tábla kombináció helytelen, nem 

megfelelő. A „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott.  

Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla alá közvetlen kell elhelyezni a kerékpár 

közlekedésre utaló jelzést (10/a. ábra) és ez alá 90 fokkal elforgatva  a „Gyalog- és 

kerékpárút” (26/d. ábra) táblát. 

A kiegészítő táblát (10/a. ábra) ki kell cserélni táblákat át kell szerelni a helyes 

sorrendre, valamint az útburkolati jelet (154. ábra)fel kell újítani!  
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Kazinczy sor 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Kesztyű utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Kinizsi Pál utca 

 Dózsa György utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

    
 

Kórház utca 

 Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésben a „Kötelező haladási irány” tábla kopott és 

távol (38 m.) van az útkereszteződéstől. 

Táblát le kell cserélni „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra) táblára és áthelyezni új 

oszlopra közvetlen az útkereszteződés elé. 

     
 

 Javaslom az út kanyarulatban - a veszélyt jelző táblákon felül - elhelyezni olyan táblákat, 

amelyen nyíl alakú fekete-fehér sávok mutatnak a továbbhaladás irányába (159. ábra). 

      
 

 Gyár utcával szemben a BOREALIS telephelyéről való kihajtáshoz el kell helyezni 

egy „Elsőbbségadás kötelező” (9. ábra) táblát.  

      

36 m 
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 BOREALIS telephelyéről való kihajtás után, a „Várakozni tilos” tábla fakó, kopott. 

Táblát cserélni kell! (61. ábra) 

     
 

 Fő utca kereszteződésben elhelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!”jelzőtáblák a 

jobb észlelhetőség miatt sárga háttérlapon vannak elhelyezve.Sárga háttérlapok 

kifakultak és nem fényvisszavetőek. 

 
 

További problémák vetődnek fel: 

 A forgalmi sáv felett lévő táblát teljesen felesleges kiemelni és fényvisszavető 

formában elkészíteni, ugyanis a járművek tompított fényszórói nem világítják 

meg (lakott területen belül tilos a fényszóró, távolsági fény használata) ezért 

ezek nem is tűnnek ki jobban környezetükből. Ezeknek a háttérlapoknak olyan 

helyeken van jelentősége a jobb felismerhetőség érdekében, ahol kellő 

távolságról a jármű fényszórója (távolsági fény) meg tudja világítani a táblát, 

de ott is csak mintegy 65% a fényvisszavetődés ebben a magsságban.  
 

  
A fényszóró csóvája, és a jelzés fényvisszavetési szöge    A közúti jelzésekre eső relatív fénymennyiség 

 

 Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla, ha háttérlapra van szerelve, elveszíti 

azt a nagyon fontos tulajdonságát, hogy hátulról is felismerhető legyen. Vagyis 

nem nyolcszögletű, amilyen csak ez az egy van a közúti jelzőtáblák között. 

A Pannónia vagy Főutca felől érkező - helyismerettel nem rendelkező - 

járművezetők részére a kereszteződéshez érkezve biztonságot jelent, ha fel 

tudják ismerni hátulról a Kórház utcában közlekedők részére elhelyezett „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” (nyolcszögletű) jelzőtáblákat hátulról.  
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Javaslom, ismerve a kereszteződés balesetveszélyes voltát, az alábbiakat: 

 A forgalmi sáv felett fölösleges az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla.  

A kereszteződés veszélyességére az „Egy lencsés forgalomirányító fényjelző 

készülék” villogó sárga fénye megfelelő módon felhívja a figyelmet. 

 

 A kereszteződésben megnövelt méretű (900 vagy 1050 mm), fényvisszavető 

kivitelű „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (nyolcszögletű) táblákat kell 

felszerelni, úgy, hogy azokat hátulról a Pannónia, valamint a Fő utcából érkező 

járművezetők fel tudják ismerni. 

 

 A Főút felől a kórház felé a „Kórház” tájékoztató tábla kopott, ki van fakulva. A 61 sz. 

út felől nincs elhelyezve „Kórház” tájékoztató tábla. 

A kopott táblát meg kell szüntetni és a hiányzót pótolni kell! (2. ábra) 

 

    
 

 Kórház előtt a „Kijelölt gyalogos átkelőhely” útburkolati jele kopott (nem is látható). 

Útburkolati jelet fel kell újítani! 

 
 

 LIDL áruház előtt a keresztező kerékpáros forgalom veszélyére figyelmeztető, 

„Kerékpárosok” tábla kiegészítő táblája szabványtalan és kopott. 

A kiegészítő táblát ki kell cserélni. (95/c. ábra) 
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Kölcsey utca  
 A Gyár utcától (Gárdonyi tér) a jobb oldalon fel van festve az „Út szélét jelző vonal”  

(KRESZ.18. § (1) a) úttest szélét jelző vonal).  

 A megállási tilalom nem vonatkozik a kihelyezett tábla hatálya alatt az út szélét jelző 

vonalon kívül. A kihelyezett tábla hatálya csak az úttestre vonatkozik. Az úttesten 

kívül, leálló sávon, útpadkán és járdán ez a tábla a megállást nem tiltja, meg szabad 

állni, sőt várakozni is szabad.  

            

Javaslom az útburkolati jel megszüntetését, a 63/a táblakombináció 

alkalmazását.”KRESZ 15.§.(7) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett 

kiegészítő jelzőtábla (63/a. ábra) az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra 

is utal.” 

A megállási tilalom végéhez (kb. az egyirányú forgalmi út kezdete tábla elé) el kell 

helyezni a „Megállni tilos” (60.ábra) és alatta, a tábla síkjára merőlegesen visszafelé 

mutató nyíl kiegészítő táblát (62. ábra), amely pontosan kijelöli azt a helyet, ameddig 

nem szabad megállni. Továbbá az útszegélyt folyamatos sárga vonallal megfesteni, 

ami figyelmezteti a jármű vezetőket a meg állási tilalomra. (KRESZ. 18.§ 1./m bek.)  

 

 Pannónia utcai épületek hátsó parkolójából való kihajtáshoz „Elsőbbségadás kötelező” 

(9. ábra) jelző táblát javaslok elhelyezni, mert mindkét irányból elég sűrű a forgalom.  

     
 

 Pannónia utca kereszteződésben „Súlykorlátozás” 7,5 t. tábla van. 

Az utca másik végén hiányzik egy ugyanilyen tábla.  

Meg kell vizsgálni a korlátozás szükségességét és a megfelelő helyre el kell helyezni 

„Súlykorlátozás” 7,5 t (38. ábra) táblát  

 (38. ábra) 
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 Tóth Ede utca kereszteződésben van „Súlykorlátozás” 7,5 t. tábla, de ez így 

értelmetlen. 

 
 

Javaslom a táblák helyének felülvizsgálatát és a alábbi ábra szerint a táblákat elhelyezni. 

 

          (38.ábra) 

 

Köztársaság utca 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. 

Észrevételek: A Ronaldo csempe diszkont kijáratánál az „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” tábla alól hiányzik a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés (10/a. ábra).  

A „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott. (154. ábra) 

Kiegészítő táblát (10/a.ábra) pótolni kell és az útburkolati jelet fel kell újítani!  
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 TESCO kijáratánál az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla alól hiányzik a kerékpár-

közlekedésre utaló jelzés (H-112. ábra).  

A „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott. (154. ábra) 

Kiegészítő táblát (H-112.ábra) pótolni kell és az útburkolati jelet fel kell újítani!  

 

    
 

Madách Imre 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Mikszáth utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Móricz Zsigmond utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

Javaslom megfontolni az utcában a súlykorlátozás bevezetését. 

 

Paál László utca 

 Bartók Béla utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Pannónia út 

 611 sz. út kereszteződésben (az Ady utca felől is) az „Elsőbbségadás kötelező „ tábla 

alól hiányzik a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés (10/a. ábra). 

Kiegészítő táblát pótolni kell! 

 

 
 

 Szent István tér kereszteződéstől a Kölcsey utca kereszteződésig „Nyitott kerékpársáv” 

útburkolati jel van felfestve és jelzőtáblák vannak elhelyezve.  

Nem megfelelők sem a táblák, sem az útburkolati jelek.  

Hiányoznak a „Nyitott kerékpársáv vége (117/h. ábra) táblák.  
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Továbbá a megállási tilalmak nincsenek összhangban azzal a szándékkal, ami miatt 

létre lett hozva ez a közlekedési forma.  

Megállni tilos minden kerékpár sávon, ezért a megállás tiltása teljesen szükségtelen. 

 

  

                                                
„Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra).    „Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra) 

 

Javaslom:  

Az úttest mind a két oldalán fel kell festeni az ”úttest szélét jelző vonalat”.  

[18. § (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos - az 

útkereszteződésnél szaggatott - vonal;] 

A járművek ezen a vonalon belül közlekednek, így az út két szélén biztonságosan 

közlekedhetnek a kerékpárosok. Ugyanis ha valamely jármű át akarja lépni ezt a 

vonalat, csak a sávváltoztatás szabályai szerint teheti.  

A „Kerékpáros nyom” (158/k. ábra) útburkolati jel maradhat, amit 50 m-ként fel kell 

festeni, ez jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet. 

A megállást, illetve a várakozást megfelelő táblakombinációval lehet szabályozni. 

Ebben az esetben nincs szükség a „Nyitott kerékpársáv” eleje és vége táblákra. 
 

Park utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Platán tér 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Perczel utca 

 Rákóczi utcai kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát takarja a fa 

lombozata.  

 Ugyanitt a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” útburkolati jel erősen kopott.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! Az útburkolati jelet újra kell festeni! 
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Petőfi utca 

 Erzsébet utca kereszteződésben magasság korlátozó kapu van telepítve. 

Magasság korlátozás szükségességét javaslom megvizsgálni (3,2 m), mert ez a kapu 

ilyen kialakítással balesetveszélyes. A 0,4 kV-os hálózat új betonoszlopainak 

cseréjével a villamos bekötések az épületekbe magasabbra kerültek, így nem 

valószínű, hogy szükség van a magasság korlátozására. 

Továbbá az itt elhelyezett „Magasságkorlátozás”, ami most 3,2 m (36. ábra), a tábla 

azt jelzi, hogy az útra a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - magasabb 

járművel behajtani tilos. 

 Az Erzsébet utca kereszteződésben elhelyezett jelzőtáblák alacsonyak, és takarják 

egymást. Mivel a táblák a járdán vannak elhelyezve, a gyalogosokra nézve 

balesetveszélyesek. 

 Táblákat meg kell emelni (min.2,25 m.) és a láthatóság végett 3-4 méterrel hátrébb kell 

helyezni a második oszlopot. 

A „Megállni tilos” és a „Várakozni tilos” táblák alá „járdán és útpadkán is” (63/a. 

ábra) kiegészítő táblát kell elhelyezni.  

 

vagy  

   
 

Az úttest 3,25 m széles, ez lehetővé teszi azt, hogy a kerékpárosok behajtását az 

egyirányú utcába a forgalommal szemben is engedélyezni lehessen. (Ebben az esetben 

a szükséges legkisebb szélesség 3,0 m). 

A helyszíni bejárás során megállapítottam, hogy szükség van rá.  

 

Javaslom, hogy a kerékpárosok az egyirányú forgalmi utcában a forgalommal szemben 

is behajthassanak.  

Ehhez az Erzsébet utca kereszteződésben az „Egyirányú forgalmi út” alá a „KIVÉVE 

KERÉKPÁR” (105/a. ábra) kiegészítő táblát. 

 

Továbbá a Szepessi utca kereszteződésnél a behajtani tilos tábla alá el kell helyezni a 

„KIVÉVE KERÉKPÁR” (59/a. ábra) kiegészítő táblát. 
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 Szepessi utca kereszteződésben a „Behajtani tilos” tábla egy vonalban  van az úttest 

szélével.  

A jelzőtáblát át kell helyezni a szabványos távolságra (0,5 m.) 

 

    
 

 Szent Gellért kereszteződésben a „Sebességkorlátozás” 30 km/ó tábla belóg az úttestbe 

(-0,15 m) és alacsony, ideiglenesen van rögzítve. 

A jelzőtáblát át kell helyezni a szabványos  magasságra és távolságra (0,5 m.) 

 
  

 A Széchenyi utca kereszteződés után a jobb oldalon lévő jelzőtáblák túl közel vannak az 

úttest széléhez (0,05 m.) és túl alacsonyak. A „Megállni tilos” tábla kopott. 

A „Megállni tilos” táblát ki kell cserélni! 

A jelzőtáblákat át kell helyezni a szabványos távolságra (0,5 m.) és magasságra  

(min. 1,5 m.).  

 
 

 

0,0 m 

0,05 m 
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Rákóczi Ferenc utca 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. 

Észrevételek: A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Szent Gellért utca 

 Fészek utcai kereszteződésben hiányoznak a „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra) és 

kereszteződés másik oldaláról „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra) táblák. 

A kereszteződés elé el kell helyezni a „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra) és 

kereszteződés másik oldalára a „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra) táblákat a 

keresztező egyirányú forgalmi út miatt! 

 Javaslom a Petőfi utca kereszteződésnél „Lakó- Pihenő övezet” vége táblát hátrább 

helyezni a parkoló belső vonaláig. 

 Ugyanitt a „Behajtani tilos” (53. ábra) táblát is a parkoló belső vonaláig hátrább 

javaslom helyezni, hogy a parkoló hozzáférhető legyen a Petőfi utca felől is.  

 Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla helyett „Elsőbbségadás kötelező” táblát 

javaslok, de a tábla alacsony, (1,55 m.) és hiányzik a „Kötelező megállás helye vonal” 

útburkolati jel. 

A táblát ki kell cserélni „Elsőbbségadás kötelező” (9. ábra) és meg kell emelni a 

szabványos magasságra (min,2,25 m)! 

   
 

  
 

 Javaslom az egyirányú utcával szemben a kerékpárosok behajtását engedélyezni.  

Az úttest legkeskenyebb része 4,0 m. (ebben az esetben a szükséges legkisebb 

szélesség 3,0 m). 
 

Szent István tér 

 Pannónia út kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező „ tábla alól hiányzik a 

kerékpár-közlekedésre utaló jelzés.  

Kiegészítő táblát pótolni kell! (H-112. ábra). 

     

1,55m. 

m 
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Szepessi utca 

 611 sz. út kereszteződésben a baloldalon megismételt „Elsőbbségadás kötelező” tábla 

kifakult.  

Táblát ki kell cserélni! 

 

 
 

 Piac bejáratánál és kijáratánál lévő jelzőtáblák túl közel vannak az úttest széléhez  

(0,05 m.) és túl alacsonyak.  

A jelzőtáblákat át kell helyezni a szabványos távolságra (0,5 m.) és magasságra  

(min. 1,5 m.). 

    
 

 A Petőfi utca kereszteződésben a jobb oldalon lévő jelzőtáblák túl közel vannak az 

úttest széléhez (0,15 m.) és túl alacsonyak. 

A jelzőtáblákat át kell helyezni a szabványos távolságra (0,5 m.) és magasságra (min. 

1,5 m.). 

 
 

 

0,05 m 

0,15 m 
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Széchenyi István utca 

 A Petőfi utca kereszteződés után a „Várakozni tilos” tábla kopott. 

Táblát ki kell cserélni! 

    
 

 Ady utca kereszteződésben elhelyezett „forgalmi rend változásra” figyelmeztető tábla 

már nem szükséges. (3 hónapig javasolt jelölni). 

 

Teleki utca 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. 

Észrevételek: Fényjelző készülékek, főirányú kerek zöld lencséi megtévesztőek, ki 

kell cserélni nyílhegyben végződőkre. 
 

Tinódi utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Tóth Ede utca 

 Vörösmarty Mihály utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát 

takarja a fa lombozata.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát. 

    
 

 Ugyanitt a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” útburkolati jel, mindkét oldalon 

erősen kopott.  

Az útburkolati jelet újra kell festeni! (154. ábra) 
 

 A Kölcsey utca felől az „Állj! Elsőbbségadás Kötelező” tábla előjelző tábla felírata 

hiányos; el van fordulva. 

Táblát ki kell cserélni! 
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 A tó partján a terelősziget kikerülése nem megfelelően van kitáblázva. 

„Kikerülési irány” (20. ábra) jelzőtáblákat kell elhelyezni, a terelősziget három sarkára 

és a „Kötelező haladás irány” táblákat le kell szerelni. 

  
 

 Az út egy telephelyben végződik.  

Javaslok „Zsákutca” táblát elhelyezni. 

    
 

Tököly utca 

 Bartók Béla utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Vörösmarty Mihály utca 

 A Pannónia út kereszteződésben az „Elsőbbség adása kötelező” táblát a fa lombja 

takarja. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát. 

      
 

 Ugyanitt a baloldalon elhelyezett „Megállni tilos” jelzőtábla ferde és a kiegészítő 

táblái összecsúsztak, takarják egymást. 

A táblákat helyre kell igazítani.  
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 A Köztársaság utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla alatt 

hiányzik a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés (10/a. ábra). A „Kötelező megállás 

helyét jelző vonal” kopott. (154. ábra) 

Kiegészítő táblát (10/a.ábra) pótolni kell és az útburkolati jelet fel kell újítani! 

      
Zöldfa utca 

 Madách Imre utca kereszteződésben a „Korlátozott sebességű övezet” eleje és vége 

(53/a. ábra) jelzőtáblák kopottak. 

Táblákat cserélni kell! (53/a.; 53/b. ábra) 

        
  

 Zrínyi utca kereszteződésben a bokrok lombozata miatt nem látható sem az 

„Elsőbbságadás kötelező”, sem a „Korlátozott sebességű övezet” vége tábla. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat. 

 
Zrínyi utca 

 Madách Imre utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát takarja a 

fa lombozata.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát. 
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 Árnyas utca kereszteződés után a „Várakozni tilos „ tábla kifakult. 

Táblát cserélni kell! (61. ábra) 

 

    
 

 Teleki utca kereszteződésben falomb takarja az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát 

és a forgalom irányító fényjelző készülék jelzéseit. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat és a jelzéseket. 

   
 

 Ugyanitt a „Megállás helye” útburkolati jel kopott. 

Útburkolati jelet fel kell újítani!(153. ábra) 
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SZUHAJDOMB  
 

Arany János tér 

 Kakasdombi részen: a forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 Erzsébet utca felőli része: a forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 VÖSZI Bt. felőli rész: a forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Baross utca 

 A Dózsa György utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” 

útburkolati jel nincs.  

Az útburkolati jelet fel kell festeni! (154. ábra) 

 

    
 

Batsányi János utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt 

 

Bem József utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt 

  

Báthori utca 

 Sem a forgalmi viszonyok, sem az út állapota nem indokolja, hogy csak a Pázmány 

Péter útkereszteződéstől van sebességkorlátozás (30 km/ó,) illetve egyirányú forgalom. 

Javaslom a Dózsa György út kereszteződésétől a fenti korlátozásokat bevezetni. 

  

Az szilárd útburkolat szélessége 3 m. Az útpadka mindkét oldalon egyenetlen, gödrös. 

A kerékpárral való behajtás engedélyezését nem javaslom az egyirányú forgalommal 

szemben. Mindkét oldalon engedélyezett várakozás esetén minimum 3,75 m széles 

járható útfelületre van szükség.[20/1984 (XII.21.) KM r. 6.14./d.]  

  

   
 

3,0 m. 
3,0 m. 
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Berzsenyi Dániel utca 

 A Dózsa György utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” 

útburkolati jel, erősen kopott.  

Az útburkolati jelet újra kell festeni!(154. ábra) 

   
 

Bercsényi Miklós utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Deák Ferenc utca 

  A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Dózsa György utca 

 Kinizsi Pál utca kereszteződés előtt mind a két irányból hiányzik a „Jobbra kanyarodni 

tilos!” (27. ábra), illetve a „Balra kanyarodni tilos!” (28. ábra) tábla. 

Táblákat pótolni kell! (27. ábra; 28. ábra) 

        
 

 Toldi Miklós utca kereszteződésben mind a két irányból hiányzik a „Jobbra 

kanyarodni tilos!” (27. ábra), illetve a „Balra kanyarodni tilos!” (28. ábra) tábla. 

Táblákat pótolni kell! 

    
 

Erdősor utca 

 A Katona József utca kereszteződésben a „Súlykorlátozás” 4 t. tábla (38. ábra).  

A tábla szokatlan értéket mutat.  

Javaslom a korlátozás szükségességét megvizsgálni és a vizsgálat eredménye alapján a 

megfelelő értékű táblára lecserélni.  
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 Katona József  védett útra a kilátás lehetetlen (3- 4 métert lehet látni), fa lombja 

takarja a kilátást, így az elsőbbség megadása lehetetlen.  

Rendkívül balesetveszélyes. 

Gallyazással biztosítani kell a megfelelő kilátást! 

 
 

 Ivanics Antal utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

    
 

Földvár utca 

 Az utca jelentős mértékben leszűkül és a vonalvezetése sem egyenes. Nincs jelezve az 

útszűkület. A sport- és vasúti létesítmények miatt igen sűrű a forgalom (nagytestű 

járművek, autóbuszok). 

 Pótolni kell az „Útszűkület” (70. ábra) táblát! 

 

      
 

 Ugyanitt a „Sebességkorlátozás” 30 km/ó tábla kopott, fakó. 

Táblát cserélni kell! (30. ábra) 

 

Ivanics Antal utca 

 Földvár utca kereszteződésben hiányzik a „Súlykorlátozás” 4 t. (38. ábra) tábla. 

Táblát pótolni kell! Javaslom felülvizsgálni a korlátozás ilyen formájú szükségességét 

és a vizsgálat eredménye szerint pótolni, vagy cserélni. 

 

3-4 m 
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 Dózsa György utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott. 

Táblát cserélni kell! (9. ábra)  

 

Javaslom a rossz rálátási viszonyok miatt és a Dózsa György utca nagy forgalma 

miatt „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblára kicserélni  (11. ábra) a hozzá tartozó 

útburkolati jellel együtt. (154. ábra). 

         
 

 Bem József utca kereszteződés előtt hiányzik a „Jobbra kanyarodni tilos!” (27. ábra) 

tábla. 

Táblát pótolni kell! 

 

      
  

 Jókai utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla nem látszik, a 

bokor lombozata takarja és ki van fakulva. 

Bokrot gallyazni, a táblát cserélni kell! (11. ábra) 

 

     
 

Kakasdombi köz 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Kandó Kálmán utca 

 MÁV terület. 

Megállapítások: A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Katona József utca 

 Farkas Attila Uszoda parkolójából való kihajtáshoz javaslok „Elsőbbségadás kötelező” 

tábla elhelyezését. (9. ábra) Időszakonként igen sűrű a forgalom. 

    
 

Kossuth Lajos utca 

 A Dózsa György utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” 

útburkolati jel erősen kopott.  

Az útburkolati jelet újra kell festeni! (154.ábra) 

    
 

Lehel sor 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Nyár utca. 

 Berzsenyi utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kifakult. 

A táblát cserélni kell! (9. ábra) 
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 Báthori utca kereszteződésben a táblákat a fa lombjai takarják. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat. 

 
 

 Ugyanitt a „Kötelező haladási irány”(18. ábra) tábla nem megfelelő. 

Táblát cserélni kell, fekvő és jobbra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105. ábra) 

táblára. 

      
 

Pataki Ferenc utca 

 Báthori utca kereszteződésben a „Kötelező haladás irány” tábla nem megfelelő. 

Táblát cserélni kell, fekvő és balra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105. ábra) táblára. 

      
                                                                              105. ábra 

Pázmány Péter utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Sziget sor 

 Berzsenyi Dániel utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Pótolni kell! (106. ábra). 

 

     
 

Táncsics Mihály utca  

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 
 

Toldi Miklós utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Tompa Mihály utca 

 Földút. A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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ÚJDOMBÓVÁR  
 

I. utca 

 A Horvay utca kereszteződésénél fa lombozata erősen takarja az „Elsőbbségadás 

kötelező” táblát.  

Gallyazással biztosítani kell a tábla láthatóságát! 

 
II. utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

III. utca 

- Fő utca kereszteződésnél (óvoda előtt)„Gyermekek” veszélyt jelző tábla a parkoló 

területén van elhelyezve. 

Táblát át kell helyezni a füves területre! 

 
IV. utca 

 Fő utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

 
V. utca 

 Fő utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 
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 Fő utca kereszteződésben a „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla alatt hiányzik a 

„Kivéve célfogalom” kiegészítő tábla. 

Kiegészítő táblát pótolni kell! 

    
 

VI. utca 

 A Gesztenyefa utcai kereszteződésnél lévő „Megállni tilos” tábla kopott. 

Táblát cserélni kell! (60. ábra) 

      
VII. utca 

 A Fő utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla festékkel össze van 

firkálva. 

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

    
VIII. utca 

 Horvay utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” útburkolati jel 

kopott. 

Útburkolati jelet fel kell újítani!(154. ábra) 
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IX. utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Babits Mihály utca 

 Radnóti utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező!” tábla alacsony.(1,27 m) 

A táblát meg kell emelni! (min.1,5 m) 

 
Balassi Bálint utca 

 Horvay utca kereszteződésénél fa lombozata teljesen takarja az „Elsőbbségadás 

kötelező” táblát.  

Gallyazással biztosítani kell a tábla láthatóságát! 

(a fa védelme érdekében javaslom a táblát 3-4 méterrel előbbre helyezni úgy, hogy a 

fát ne kelljen gallyazni)  

 

 
 

Borsos Mihály utca 

 Köztársaság utca kereszteződésben a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés nem 

megfelelő és a „Megállás helyét jelző vonal” útburkolati jel kopott. 

Kiegészítő táblát (10/a ábra) cserélni és fel kell újítani az útburkolati jelet! (153. ábra) 

 

      
 

3-4 m. 
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Bethlen Gábor utca 

 Radnóti utca kereszteződésben hiányzik a „Sebességkorlátozás” 30 km/ó  

(30. ábra) tábla. 

Pótolni kell, vagy a Horvay utca kereszteződésben is meg kell szüntetni! 

        
 

Bernát János utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

  

Béke utca 

 Gábor Béla utca kereszteződésben a „Behajtani tilos” táblát falomb takarja 

Gallyazással biztosítani kell a tábla láthatóságát! 

 
 

 Gábor Béla utca kereszteződésben mind a két irányból hiányzik a „Jobbra kanyarodni 

tilos!” (27. ábra), illetve a „Balra kanyarodni tilos!” (28. ábra) tábla. 

 Táblákat pótolni kell! 

     
 

 Vasúti átjárónál az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

    

Horvay végén 
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 Vasúti átjáró előtt (kutyakiképző felé) a veszélyt jelző táblát a bokor lombja takarja. A 

kiegészítő táblák értelmezhetetlenek. 

Gallyazni kell! A „Jelzőőr” kiegészítő táblát el kell távolítani 

 
 

 VI. utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla alacsony (1,27 m.) 

Oszlop cseréjével a szabványos magasságba (min. 1,5m) fel kell emelni! 

 

 
 

 Ugyanitt a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” útburkolati jel kopott. 

Útburkolati jelet pótolni kell! (154. ábra) 

 

 Javaslom, hogy a Béke utca teljes hosszában (VIII. utcáig) legyen elsőbbséggel 

rendelkező utca, mintegy gyűjtő-elosztó útja a „számozott” utcáknak. (piros nyíl) 

 Jelenleg a VI. utcánál megszűnik az elsőbbsége (fekete nyíl)  

Korábban nem volt teljes hosszban szilárd burkolatú, csak a VI. utcáig, ezért ez 

indokolt volt. Jelenleg végig (VIII. utcáig) szilárd burkolatú. 

 

    
BÉKE UTCA 

1,27 m. 
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Buzánszky Jenő utca 

 Eötvös utca kereszteződésben a „Kötelező haladási irány” tábla nem megfelelő. 

Fekvő és jobbra mutató „Egyirányú forgalmi út” (105. ábra) táblát kell elhelyezni az 

„Elsőbbségadás kötelező” tábla alá. 

   
  

Csiky Gergely utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Dőry Hugó 

 Mikes Kelemen utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 

      
 

Erkel Ferenc utca 

 Horvay utca kereszteződés előtt lévő „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” előjelző tábla 

kopott! 

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 
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 Horvay utca kereszteződés előtt lévő „Kötelező megállás helyét jelző” útburkolati jel 

kopott! 

Útburkolati jelet fel kell újítani! (154. ábra) 

   
 

Eötvös utca 

 Az utca geometriai mérete miatt javaslom megfontolni a sebességkorlátozást, a 

tehergépkocsival behajtás korlátozást. 

   
 

 Buzánszky Jenő utca kereszteződés után lévő „Egyirányú forgalomi út” tábla 

fölösleges, megszüntethető. 

 

Fáy András utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Fehérvári József utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Fő utca 

 III. utca kereszteződés előtt (keleti oldalon) az „Elsőbbségadás kötelező” és a 

„Gyermekek” (84. ábra) táblákat a fa lombozata takarja. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat és az egyik,„Gyermekek” (84. ábra) táblát 

el kell távolítani! 
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Gábor Béla utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Gesztenyefa utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
 

Horvay János utca 

 Kórház utca kereszteződés előtt lévő „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla a fa 

lombozatától megfelelő távolságból nem látható. 

Javaslom a táblát a baloldalon is megismételni és mivel nagyon forgalmas 

kereszteződés, az elsőbbségadás módját megváltoztani, „Állj! Elsőbbségadás 

Kötelező!”-re. 

      
 

 Kórház utca kereszteződés előtt lévő „Elsőbbségadás kötelező” előjelző tábla és a 

„Megállni tilos” tábla a fa lombozatától megfelelő távolságból nem látható. 

Gallyazással a táblákat láthatóvá kell tenni. 

 
 

Hunyadi Mátyás utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
  
József Attila utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt 
  
Kisfaludy Károly utca 

 Radnóti utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott. 

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 
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Kosztolányi utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt 

 

Krúdy Gyula utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Liszt Ferenc utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Mikes Kelemen utca 

 A Horvay János utca kereszteződésben hiányzik a „Behajtani tilos” 7,5 t. (38. ábra)  

A táblát az alábbi rajz értelmében pótolni kell! (piros nyíl) 

  
 

Martinovics utca 

 A Vajda utca kereszteződésben az elsőbbségi viszonyokat javaslom az alábbi ábra 

szerint megváltoztatni.  
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Móra Ferenc utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Munkácsy Mihály utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Munkás tér 

 Az egyirányú forgalmi út elejéről hiányzik a tábla. 

A táblát pótolni kell! (104. ábra) 

 
Őrház utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Péczely László utca 

 Horvay utca kereszteződésénél fa lombozata teljesen takarja az „Elsőbbségadás 

kötelező” (9. ábra) táblát.  

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

(a fa védelme érdekében javaslom a baloldalon is megismételni a táblát)  

      
 

 Ugyanitt a Horvay utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 

MARTINOVICS 

VAJDA 
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Radnóti utca 

 Kórház utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla alatt elhelyezett a 

kerékpár-közlekedésre utaló kiegészítő tábla nem megfelelő. 

Kiegészítő táblát cserélni kell! (10/a. ábra) 

    
 

 JYSK áruház parkolójának kijáratában lévő „Elsőbbségadás kötelező”  

táblát a fa lombozata takarja, nem észlelhető. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

    
 

Szigligeti utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Szondi György utca 

 Az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a fáktól nem látni. 

 Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 
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Vadász utca 

 VII. utca kereszteződésben hiányzik az „Elsőbbségadás kötelező” tábla. 

Táblát pótolni kell! (9. ábra) 

 

     
 

Vajda János utca 

 Martinovics utca kereszteződésben az elsőbbségi viszonyokat javaslom az alábbi ábra 

szerint megváltoztatni.  

 

        
 

Vak Bottyán utca 

 Radnóti utca kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás kötelező” (9. ábra) táblát a fa 

lombozata takarja. nem észlelhető. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

 
  



58 

 

TÜSKE 
 

Dankó Pista utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Delta utca 

 Március 15. tér kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott, fa 

lombozata takarja. 

Táblát cserélni kell és gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

 
 

Gagarin utca (Nyugati oldal) 

 Szent Vendel utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helye vonal” útburkolati jel 

hiányzik. 

Útburkolati jelet pótolni kell! Javaslom az elsőbbségi viszonyt módosítani. A 

kereszteződés jól belátható és a forgalom sem jelentős, ezért az „Elsőbbségadás 

kötelező” (háromszögletű) (9. ábra) táblát javaslom és nem kell útburkolati jel. 

     
 

 A nyugati oldalon az utcából több helyen a kapukijáratoknál ki van építve a 

fölhajtási lehetőség a 61 sz. útra. Nincs leszabályozva az elsőbbségi viszony. Ez 

félreértésre adhat okot, ami balesetveszélyes.  

Javaslom az „Elsőbbségadás kötelező” táblák (9. ábra) elhelyezését, vagy a 

kijáratok lezárását, megszüntetését. 
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 A 37 sz. ház előtt lévő kihajtásnál (61.sz. útra) az „Elsőbbségadás kötelező „ tábla 

kopott. 

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

 
 

 Monostor utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla és a „Sebesség 

korlátozás” 30km/ó tábla kopott. 

Táblákat ki kell cserélni! (9. ábra és 30. ábra) 

 
 

 Az utca vége felé el van helyezve a „Sebességkorlátozás” 30 km/ó tábla (30. ábra), 

ami kopott. Az utca végén viszont az ellenkező irányból hiányzik a 

sebességkorlátozás.  

„Sebességkorlátozás” táblát (30. ábra) át kell helyezni az utca végére és ki kell 

cserélni. 
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Gagarin utca (keleti oldal) 

 Puskin tér kereszteződésben a 61.sz. út felé az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott 

és nem megfelelő irányban áll. Továbbá a „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla 

nem megfelelő irányban áll. 

Táblákat be kell állítani és az „Elsőbbségadás kötelező” táblát cserélni kell!(9.ábra) 

 
 

 „Interat Zrt” és az „SK csavar” között a kijáratánál a 61. sz. útra az „Elsőbbségadás 

kötelező” tábla hiányzik. 

Táblát pótolni kell!(9. ábra) 

 
 

 Május 1. utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott és sérült. 
Táblát cserélni kell!(9. ábra) 

 
 

Ifjúság utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

  

Március 15. tér 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Május 1. utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Monostor utca 

 Szent Vendel utcától az utca keleti (tó felőli) része zsákutca és nincs 

elhelyezve ”Zsákutca” tábla. 

Táblát pótolni kell!(106. ábra) 

      
 

Puskin tér  

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Szent Vendel utca 

 Monostor utcától az utca északi része zsákutca és nincs elhelyezve ”Zsákutca” tábla. 

Táblát pótolni kell!(106. ábra) 
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KERTVÁROS  
 

Árvácska utca 

 A Tátika utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott. 

Jelzőtáblát cserélni kell! (9. ábra) 

 
Búzavirág utca 

 Hetényi utca kereszteződésben lévő „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla kopott, 

viszont hiányzik az utca másik végén ugyanezen tábla. 

Táblát cserélni kell! Ki kell vizsgálni a korlátozás szükségességét és a megfelelő helyre 

el kell helyezni a másik táblát.(43. ábra) 

     
 

Dália utca 

 Hóvirág utca kereszteződésben hiányzik a „Zsákutca” tábla (PICIPÓ felé). 

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 

 Hóvirág utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” 

útburkolati jel hiányzik mind a két oldalon. 

Az útburkolati jeleket pótolni kell! 
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 Viola utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla hátoldalán „Zsákutca” 

tábla van, ami értelmetlen. 

Meg kell vizsgálni a „Zsákutca” tábla szükségességét és el kell azt távolítani! 

 
 

Gyöngyvirág körút 

 „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott a Rákóczi utca kereszteződésben 

mindkét helyen (templomnál is és a temetőnél is). 

 A Rákóczi utca kereszteződésben (temető mellett) az „Állj! Elsőbbségadás 

kötelező” táblát a vadszőlő teljesen benőtte, a tábla nem látható. 

A jelzőtábla észlelhetőségét a növényzet eltávolításával biztosítani kell és az 

útburkolati jelet fel kell újítani! 

    
 

A Harangvirág utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla helyett ”Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” táblát és „Kötelező megállás helye” útburkolati jelet javaslok. Az 

utca nem látható be kellő távolságra. 

     
 

Harangvirág utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Hetényi utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Hóvirág utca 

 Hiányzik a „Sebességkorlátozás” 30 km/ó tábla. Továbbá az úttesten 

sebességcsökkentő bordát (burkolati küszöböt) alakítottak ki és hiányzik a 

„Egyenetlen úttest” veszélyt jelző tábla. 

Jelző táblákat pótolni kell mind a két irányból (30. ábra) és (76. ábra) 

     
 

 Az út szélessége jelentős mértékben leszűkül, nincs elhelyezve az erre utaló 

„Útszűkület” balról jelző tábla. 

Jelző táblát pótolni kell (71. ábra) 

 

      
 

Ibolya utca 

 A Tulipán utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott. 

Jelzőtáblát cserélni kell! (9. ábra) 

 
Jácint utca 

 Búzavirág utca kereszteződésben a „Sebesség korlátozás” 30 km/ó (30. ábra) és az 

„Útszűkület” (71. ábra) tábla kopott  

Jelzőtáblákat cserélni kell! (A-008. és C-033.ábra) 
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Kéknefelejcs utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Liliom utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Margaréta utca 

 Búzavirág utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa lombja 

takarja, nem észlelhető. 

A táblát gallyazással láthatóvá kell tenni! 

 
 

Muskátli utca 

 Gyöngyvirág körút kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa lombja 

takarja, nem észlelhető. 

A táblát gallyazással láthatóvá kell tenni! 

  
 

Orgona utca 

 Gyöngyvirág körút kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa lombja 

takarja, nem észlelhető. 

A táblát gallyazással láthatóvá kell tenni! 
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Pipacs utca 

 Az utca északi nyúlványa zsákutca és hiányzik az elágazás után a „Zsákutca” tábla. 

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

    
 

 Az utcának a déli része, amely visszakanyarodik a Hóvirág utca felé, nagyon szűk és 

nem belátható. Két jármű találkozása esetén kitérésre nincs lehetőség.  

 A Szent Imre tér felé nyúló zsákutca elejéről hiányzik a „Zsákutca”(106. ábra) tábla 

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

Javaslom a „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra) korlátozást bevezetni. 

Továbbá megvizsgálni, hogy milyen forgalomnövekedés várható, és ennek 

függvényében a forgalmi rendet egyirányúvá tenni. 

       
 

   
 

Rezeda utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Rozmaring tér 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Szegfű utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Tátika utca 

 Hetényi utca kereszteződésben van „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla, viszont 

hiányzik az utca másik végén, ugyanezen tábla. 

Ki kell vizsgálni a korlátozás szükségességét és a megfelelő helyre el kell helyezni a 

másik táblát.(43. ábra) 

 
Tulipán utca 

Gyöngyvirág körút keleti és nyugati kereszteződésében a megállás helyét, illetve a 

kötelező megállás helyét jelző útburkolati jelek kopottak, továbbá az utca teljes 

hosszában kopott az útburkolati jel.  

Az útburkolati jeleket fel kell újítani! 

   
 

Viola utca 

 Az utca vége előtt a fordulóba hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

El kell helyezni a táblát! (106. ábra) 
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Gunarasfürdő  
 

 Az üdülőterület teljes területén elhelyezett „Megállni tilos” táblák alatt elhelyezett, az 

útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utaló kiegészítő táblák nem 

megfelelőek! 

Kiegészítő táblákat cserélni kell!  

 vagy  

Autóspihenő utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Alkonyat utca 

 A Napsugár utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 Napsugár utcai kihajtásnál az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

 

 Ugyanezen oszlopon elhelyezett „Megállni tilos” tábla alacsony és a kiegészítő tábla 

nem megfelelő és el van forgatva.  

A „Megállni tilos” táblátszabványos magasságra meg kell emelni és alája a 63/a. ábra 

kiegészítő táblát kell elhelyezni! 

    
 

Csendes utca 

 A Séta utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 Tó utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla mellől hiányzik a 

„Kötelező megállás helye vonal” útburkolati jel. 

Útburkolati jelet pótolni kell! 
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Esthajnal utca 

 A Napsugár utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 A Napsugár utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott és 

alacsony.  

Táblát cserélni kell és szabvány magasságba meg kell emelni! (9. ábra) 

      
 

Fasor utca 

 A Tó utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa lombja takarja. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! 

 
 

Fürdő utca 

 A 6532-es számú (Hőgyész–Dombóvári ök.) út csatlakozásban lévő „ÁLLJ! 

Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla láthatóságát információs tábla akadályozza. 

Az információs táblát arrébb kell helyezni! 
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Hableány utca 

 A Kernen térre való behajtás elé javaslom a „Kötelező haladás irány Jobbra-Balra” 

táblát elhelyezni (D-010/19. ábra) 

   
 

Hajnal utca 

 Kedves utca keresztezésében az „Elsőbbségadás kötelező” táblát falomb takarja. 

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! 

 
Hangulat utca 

 A Séta utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra) 

 
 

 Tó utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát fa lombja takarja és 

hiányzik a „Kötelező megállás helye” útburkolati jel. 

Gallyazással biztosítani kell a tábla láthatóságát. Útburkolati jelet pótolni kell! 
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Holdfény utca 

 A Napsugár utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla   

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Kedves utca 

 A 6532-es számú (Hőgyész–Dombóvár ök.) út csatlakozásban lévő kereszteződésében 

az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

 Az útcsatlakozás utáni, jobboldali várakozóhelyet jelzőtáblával jelölni célszerű. 

 

 A „Dombóvár–Gunaras” „Lakott terület kezdete” és a „Lakott terület vége” 

jelzőtáblák nem egy vonalban vannak (köztük lévő távolság 35 m.). 

A táblákat egy vonalba kell elhelyezni! 

 

     
 

Kernen tér 

 Javaslom a körben egyirányú forgalomi közlekedési rend bevezetését. 

 

                     

   
Kikelet utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

35 m. 
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Liget utca 

 A Séta utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra) 

 
Napsugár utca 

 A „Lakott terület kezdete” tábla oszlopán lévő „Egyirányú forgalmi út” tábla nem 

szabványos alakú. 

Táblát cserélni kell (104. ábra)! 

   
 A „Megállni tilos” tábla alá – az út mind a két oldalán - útpadkán történő megállási 

(várakozási) tilalomra is utaló kiegészítő táblát kell elhelyezni önálló oszlopra, 

célszerű az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtáblát is erre az oszlopra áthelyezni. 

 

                                                           

                                                                                            
 

 Javaslom az utak állapotának megőrzése miatt a 3,5 t feletti tehergépkocsi forgalom 

kizárását. Ennek két formája van:  

1./ behajtani tilos tábla elhelyezése mind a három bejáratnál.  

 
2./ „Lakó- Pihenő övezet”forgalmi rend bevezetését a Fürdő-Hableány-Tó-

Kedves utcák kivételével a teljes területet. 

  
 

Jelenleg 

így van 

Javaslat 

egyik oszlopra 

Javaslat 

másik oszlopra 
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 Hableány utca kereszteződésénél fa lombozat erősen takarja az „Elsőbbségadás 

kötelező” táblát. Hiányzik a „Kötelező haladási irány” egyenesen és jobbra (19. ábra) 

tábla. 

Táblát (19. ábra) pótolni és gallyazással láthatóvá kell tenni!  

 

      
 

 Esthajnal utca kereszteződésénél a „Megállni tilos” tábla alatt elhelyezett kiegészítő 

tábla el van fordulva.  

A táblát meg kell igazítani!  

 
 

Ősz utca 

 A Napsugár utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.   

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 

 A Napsugár utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

 
Park sor 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Pihenés utca 

 Tó utca kereszteződés után a „Megállni tilos” tábla kopott és alatta a kiegészítő tábla 

nem szabványos. 

Táblákat cserélni kell! (63/a. ábra) 
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Tavasz utca 

 A Napsugár utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
 Az utca elején a baloldali „Megállni Tilos” tábla hátulján régi ábrák vannak, (nem 

szürke), ezért ez zavaró.  

Táblát cserélni kell! (60. ábra) 

 
Termál utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Tó utca 

 Kernen tér kereszteződésben a „Kötelező haladási irány” tábla nem megfelelő és 

alacsony (1,25m.). 

Táblát le kell cserélni „Egyirányú forgalmi út” (105. ábra) táblára és a szabványos 

magasságra (min.1,5 m. meg kell emelni (oszlopot ki kell cserélni)! 

    
  

 Hotel parkoló kijárata előtt lévő „Kötelező haladási irány” tábla közel van az út 

széléhez (0,15 m) és távol az útkereszteződéstől. 

Táblát át kell helyezni a megfelelő távolságra! (0,5 m) 
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 Hotel parkolóban a fürdő kijáratánál elhelyezett „Kötelező haladási irány” 

tábla nem megfelelő. 

Táblát cserélni kell! (105. ábra) 

    
 

 Hotel parkoló kijáratnál lévő „Elsőbbségadás kötelező” tábla (0,15 m.) és a „Behajtani 

tilos” tábla (0,05 m.) közel vannak az út széléhez. 

Táblát át kell helyezni a megfelelő távolságra! (0,5 m) 

            
 

 Kemping parkoló előtt „Behajtani tilos” tábla kopott, a fólia válik le a tábláról.  

Táblát cserélni kell! (53.ábra) 

        
 

0,15 m 

0,25 m 
0,05 m 



76 

 

 Utca végén a kápolnánál nem szabványos a „Magánút” tábla.  

Táblát cserélni kell! (109/b. ábra) 

    
Sellő utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Séta utca 

 A Hangulat, a Csendes és a Liget utca Séta utcai kereszteződésében a nyugati ágakban 

„Zsákutca” jelzőtábla hiányzik.  

Táblákat pótolni kell! (106.ábra) 

 
 

 A Kedves utca kereszteződésében az „Elsőbbségadás kötelező” tábla sérült és kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 
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Szőlőhegy:  

 

Csokonai Vitéz Mihály utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Dáró utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Garay utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Gárdonyi Géza utca 

 A Dáró utcai kereszteződés elé javaslom „Veszélyes útkanyarulat” jobbra tábla 

elhelyezését (65. sz. ábra). 

 
Hegyalja utca 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 

 

Kapos sor 

 A Garay utca kereszteződésében hiányzik a „Zsákutca” tábla.  

Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

 
Kápolna utca 

 Az út elején el vannak helyezve a mellékelt képen látható tilalmi táblák. 

 

 
 

Az úton az ellenkező irányból nincsenek elhelyezve ezek a korlátozó táblák.  

Felül kell vizsgálni a korlátozások terjedelmét és a szükséges táblákat el kell helyezni! 

 

 A terepviszonyok miatt szükséges az emelkedő elé, midkét irányból elhelyezni 

„Bukkanó” (75. ábra) veszélyt jelző táblát. 
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 Buszforduló mellett elhelyezett „Veszélyes útkanyarulat balra” tábla kopott, kifakult.  

Táblát cserélni kell!(64. ábra)  

   
 

 Horgász tó partján, az út baloldalán elhelyezett „Várakozni tilos” tábla festékes, 

piszkos.  

Táblát cserélni kell! (61. ábra) 

     
 

 Gáton elhelyezett „Lovaglás tilos” táblák szabványtalanok.  

Tálákat cserélni kell!  

   (C-051. ábra) 

 

Tűzlepke sor 

 A forgalmi renddel kapcsolatos hiányosság nem volt. 
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Kerékpárút; Gyalog- és kerékpárút  
 

Szabadság utca-Pannónia út – Árpád utca szakasz 

 

 A virágüzlet kikerülése nem megfelelő módon van kialakítva.  

 
Idézet a 20/1984 (XII.21.) KM. rendeletből:  
„8.1. Kerékpárútnak az e célra kiépített utat vagy az útnak a gépjárművek közlekedésére 
szolgáló részétől kiemelt szegéllyel, korláttal, növényzettel, zöldsávval vagy más térelválasztó 
elemekkel, ezek hiányában legalább 75 cm széles forgalom elől elzárt területtel 
elválasztott részét lehet kijelölni.” 

 
A kerékpárutat tehát az úttesttől valamilyen fizikai módon el kell választani. Ha ez 

nem oldható meg, akkor meg kell szüntetni a közlekedési felület „Kerékpárút” jellegét 

azon a szakaszon ahol a feltételeket nem lehet teljesíteni.  

 

Javaslom, hogy azon a ponton, ahol a kerékpárút lehalad az úttestre, ki kell tűzni a 

„Kerékpárút vége” (26/a. ábra) táblát és ellenkező irányba a „Kerékpárút” táblát  

(26. ábra).  

A jelenlegi felfestés vonalában kettős záróvonalat, valamint a „Kerékpáros nyom” 

(158/k. ábra) útburkolati jeleket kell felfesteni!  

A kerékpárosok részére így lehet biztosítani a megfelelő közlekedési felületet a 

legegyszerűbben. 
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 A 611. sz. úton lévő „Kijelölt gyalogosátkelőhely” vonalában javaslok a kerékpárútra 

is felfesteni „Gyalogosátkelőhely” (152. ábra) útburkolati jelet és mind a két irányból a 

hozzátartozó jelzőtáblákat is elhelyezni (106. ábra). Indok az, hogy a kerékpárút és a 

gyalogos-átkelőhely forgalma igen nagy. Főleg iskolaszezonban.  

     
 

 Pannónia és az Árpád utca kereszteződésben véget ér a kerékpárút, innen tovább 
„Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra) folytatódik.  

Hiányzik a „Kerékpárút vége” (26/a. ábra) tábla. 

Táblát pótolni kell! (26/a.ábra)! 

     
      

 

 Javaslom, hogy a kerékpárút vonalvezetésének töréseinél legyen mindenhol 

kihelyezve a kerékpárosok haladási irányát jelző tábla (123. ábra), így itt is. 

 

Árpád utca szakasz  

 Pannónia út kereszteződésnél elválasztott gyalog- és kerékpárút formában folytatódik 

tovább az út a Fűtőmű sarkáig (kb. 100 m) Innen elválasztás nélküli gyalog- és 

kerékpárút halad tovább. „Gyalog- és kerékpárút” eleje (26/e. ábra) tábla kopott és az 

útburkolati jelek is kopottak. 

Javaslom, hogy ez a szakasz sem legyen elválasztva. Egyrészt mert nem olyan 

forgalmas, hogy ez indokolt lenne (egyébként sem tartja be a gyalogosok többsége), 

másrészt kevésbé költséges ez a megoldás, harmadrészt pedig nincsenek meg a 

feltételei. Legalább 3,75 m szélesnek kellene lennie a járófelületnek teljes hosszában, 

hogy megosztható legyen. (e-ÚT 03.04.13. műszaki előírás 4.5. pontja) Táblát cserélni 

kell, az útburkolati jeleket fel kell újítani! 
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 Pannónia úti házsor mögötti kereszteződésben mindkét oldalon hiányzik a „Gyalog- és 

kerékpárút”. tábla. Az útburkolati jelek kopottak. 

Táblákat (26/d. ábra) pótolni kell, útburkolati jeleket fel kell újítani. 

    
 

 Fűtőmű sarkától ketté válik a járó felület. Van külön gyalogjárda és van külön 

kerékpárosok közlekedésére alkalmas felület. Az itt lévő „Gyalog- és kerékpárút” 

tábla szabványtalan. 

Táblát le kell cserélni „Kerékpárút” (26. ábra) táblára. 

     
 

 Tóth Ede utca kereszteződésben mindkét oldalon hiányzik a „Kerékpárút”. tábla. Az 

útburkolati jelek kopottak. 

Táblákat (26. ábra)pótolni kell, útburkolati jeleket fel kell újítani. 

      
 

 Árpád utca és a 61. sz. út kereszteződésben két darab tábla található, ami kétféle. Ezt a 

kettősséget fel kell oldani! 
A baloldali „Gyalog- és kerékpárút” táblát meg kell szüntetni, és a jobboldali táblát le 

kell cserélni, mert kopott! 



82 

 

    
 

Árpád utca - Köztársaság út - Gunarasi út szakasz 

 

 Vörösmarty utca kereszteződésben az Árpád utca felé hiányzik a „Gyalog- és 

kerékpárút”. tábla. Az útburkolati jelek kopottak. 

Táblát (26/d. ábra) pótolni kell, útburkolati jeleket fel kell újítani. 

    
 

 TESCO árúházzal szembeni kereszteződésnél az Árpád utca felé elhelyezett „Gyalog- 

és kerékpárút” (26/e. ábra) tábla nem helyes. 
Helyes táblát (26/d. ábra) kell felszerelni! 

    
 

 Juhász utca kereszteződésben a képen látható tábla kombináció helytelen, nem 

megfelelő. A „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott.  

Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla alá közvetlen kell elhelyezni a kerékpár 

közlekedésre utaló jelzést. A kiegészítő táblát (10/a. ábra) ki kell cserélni táblákat át 

kell szerelni a helyes sorrendre. 

Ezek alá 90 fokkal elforgatva kell felszerelni a „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra) 

táblát. 

Továbbá az útburkolati jelet (154. ábra) fel kell újítani!  
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 Kórház utca kereszteződésben az út mind a két oldalán hiányzik a „Gyalog- és 

kerékpárút vége” (26/f. ábra) tábla. Továbbá a Radnóti utca felé a „Gyalog- és 

kerékpárút” (26/d. ábra) tábla. 

Táblákat pótolni kell! 

     
 

 Radnóti utca kereszteződésben mind a két oldalon hiányzik a „Gyalog- és kerékpárút” 

(26/d. ábra) tábla, az útburkolati jelek kopottak. 

Táblákat pótolni kell, az útburkolati jeleket fel kell újítani! 

   
 

 A volt „AFIT” kijáratánál hiányzik a 61.sz. út, és vele együtt a kerékpárút védelmét 

szolgáló elsőbbséget szabályozó tábla. 

Javaslok elhelyezni „Elsőbbségadás kötelező” (9. ábra) táblát és alatta a kerékpár 

közlekedésre utaló kiegészítő táblát (10/a. ábra). 
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61.sz út-Gunarasi út – Gunarasfürdő - Kernen tér szakasz 

 „Lovas pályához” vezető út kereszteződésben a kerékpár-közlekedésre utaló 

kiegészítő tábla nem megfelelő.  

A kiegészítő táblát (10/a. ábra) ki kell cserélni!  

 

 
 

 MOL bejáratának kereszteződésében hiányzik a „Gyalog- és kerékpárút” tábla. 

Táblát (26/d. ábra) pótolni kell! 

 

 
 

 

 

 

„Csillagház”- Tinódi ház szakasz 

 Jelenleg a terület átépítés alatt áll. 

 

 

 

 

Fészek utca – Víztorony – Autóbusz pályaudvar szakasz 

 Az út kerékpározásra alkalmas ugyan, de nem elégíti ki a „Kerékpárút” kritériumait. 

Nem szilárd burkolatú, ezért nem is lehet útburkolati jeleket felfesteni. Nincs meg a 

rálátási távolság mindenhol. Továbbá a közlekedési felület szélessége nem éri el az 

előírt 2,55 métert. (e-UT 03.04.13. 1.6.) 
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Belátható távolság kevés (8-9 m), az előírttal (23-30 m) szemben. 

 

 

 Javaslom a kerékpár út jelzőtáblák eltávolítását és az utat egyéb eligazító (reklám) 

táblákkal jelölni és ha majd meg lesznek a feltételei, át kell minősíteni kerékpár útnak.  
 

 
Példa a reklámozásra 

 

 

 

 

1,5 m 

1,8 m 
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 Másik javaslatom, a víztorony melletti területre, - mivel 10 kerékpárosból 9 itt a 

gyalogjárdán közlekedik  -  hogy  legyen kiszélesítve a járda minimum 2,55 m-re  (kb. 

0,5 m. szélesítést jelet) és ki lehet jelölni elválasztás nélküli „gyalog- és kerékpárút” 

útnak ezt a részt. 

    
 

2,1m 

2,6 m 
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5./ A HELYI UTAK FORGALMI RENDJÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A FELÜLVIZSGÁLAT ALAPJÁN. 

JAVASLATOK. 
 

A helyszíni felülvizsgálatok alapján több általános megállapítás tehető Dombóvár város helyi 

útjainak forgalmi rendjére. Ezek az alábbiak: 

 

 Azonnali intézkedést igénylő, a közlekedésbiztonságot közvetlenül veszélyeztető 

hiányosság, forgalomszabályozási rendeletnek nem megfelelő állapot, hasonlóan a hét 

évvel ezelőttihez, továbbra is kis számban fordult elő. Ezek jelentős többsége a fák 

lombozata által takart jelzőtáblák. A II. számú melléklet tartalmazza a szükséges és 

haladéktalan intézkedések felsorolását. 

A 2011. évi felülvizsgálat megállapításaiban szereplő hiányosságokból nem minden 

került megszüntetésre, így ezek ismételten feljegyzésre kerültek. 

 

 Forgalmi rend változtatását javaslom: 

 

 Javaslom a Hunyadi tér nyugati oldalán lévő út - amely jelenleg északi irányban 

egyirányú a Szent Gellért utcától a Fészek utcáig (Spar áruház sarkáig) - haladási 

irányát déli irányba megváltoztatni.  

Így a világon mindenhol megszokott kialakítás valósulhatna meg, vagyis az egymás 

közelében haladó utcák egyirányúsítása a középen haladó kétirányú utcának 

megfelelően történik. A középső úttól jobbra lévő azonos irányú a menetirányszerinti 

jobboldaléval. 

  Eleget téve az egyirányú forgalmi utak szervezési rendjében megfogalmazott 

alapelveknek is, hogy az egymás mellett lévő egyirányú utak forgalmi iránya a 

körbejárhatóság végett legyen váltakozó. Tehát a 611. sz út két oldalán lévő úton, a 

keleti oldalon északi, a nyugati oldalon déli irányúvá válna a forgami irány.  

 Továbbá meg kell változtatni a Fészek utca (Bujáki cukrászda mögötti) egy szakaszát 

északi irányúra. 
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 Javaslom, hogy a Béke utca teljes hosszában (VIII. utcáig) legyen elsőbbséggel 

rendelkező utca, mintegy gyűjtő-elosztó útja a „számozott” utcáknak. (piros nyíl) 

Jelenleg a VI. utcánál megszűnik az elsőbbsége (fekete nyíl) a Béke utcának.  

Korábban nem volt teljes hosszban szilárd burkolatú, csak a VI. utcáig, ezért alakult ki 

így az elsőbbségi viszony. Jelenleg végig (VIII. utcáig) szilárd burkolatú. 

 

    
 

 

 

 Javaslom a Fő utca és a III. utca kereszteződésében lévő tér (Újdombóvári 

Templom) forgalmát át kell alakítani körbe haladó „Egyirányú forgalmi út”-tá. Ennek 

megfelelően a táblázást is módosítani kell!  

Körforgalom a BUSZ megálló és a várakozási helyek miatt nem lehetséges. 

A kijelölt várakozási helyeket pedig útburkolati jelekkel lehet kijelölni.  

 

       
 

 

BÉKE UTCA 
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 Javaslom a Dombóvár-Gunarason lévő Kernen téren a körben egyirányú forgalmi 

közlekedési rend bevezetését, és a táblázását az alábbiak szerint átalakítani.  

 

 

                        

 
   

 

 

 Előrelépés történt a nem megfelelő állapotú jelzőtáblák cseréjében, valamint a tábla 

lopások visszaszorítása szempontjából lényeges, horganyzott acél, illetve dibond 

(szendvics lemez) alapanyagok használatában. 

- A jelzőtáblák cseréje, valamint új táblák elhelyezése során nem minden esetben az új 

műszaki előírásoknak és rendeleteknek - (JTSZ) (4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet, és a 

83/2004. (VI. 4.) GKM Melléklete) - megfelelő szabványos ábrájúak, méretűek és 

felületűek (fényvisszavető) kerültek alkalmazásra. 

-  A jelzőtáblák közül sok tábla túl alacsony illetve közel van telepítve az úttest széléhez, 

így nem elégítik ki a ÚT 2-1.152 Útügyi műszaki előírásban foglaltakat. 

-  A kiegészítő táblák több esetben nem a KRESZ-ben [1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes 

rendelet], illetve az Útügyi Műszaki Előírásokban közölt ábrákat tartalmazzák.  

 

-  Fejlesztésre szorul a helyi úthálózat útbaigazító rendszere a jelentősebb forgalmi 

utakon (611. sz. út, Hunyadi tér, Pannónia út, Kórház utca Erzsébet utca,). Az új 

táblák elhelyezése és a meglévők cseréje során a továbbiakban az új előírás szerinti, 

fényvisszavető táblákat kell alkalmazni. 

 

 Pozitív változás történt az útburkolati jelek felfestése területén is. A hálózati 

szempontból fontosabb, a tömegközlekedéssel érintett utakon az útburkolati jelek 

felfestésre kerültek - a vizsgálat időpontjában kopottak voltak – és hamarosan ismételt 

felújítás várható.  

A csomóponti helyeken előtérbe került a tartós burkolati jelek alkalmazása. Javasolt 

ezek alkalmazásának további kiszélesítése, illetve a meglévők felújítása, mert - a 

vizsgálat időpontjában - szinte kivétel nélkül kopottak, kitöredezettek voltak.  
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 A helyszíni felülvizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a korábbi 

felülvizsgálathoz képest még mindig jelentős számban található a forgalombiztonságra 

veszélyes növényzet, amelyek a rálátási háromszögekben nehezítik a beláthatóságot, és 

a közúti jelzőtáblákat takarják, megnehezítve felismerésüket. A növények állandó 

növekedése miatt évente felül kell vizsgálni és a szükséges helyeken el kell végezni a 

növényzet gyérítését! 

 

 Kedvező, hogy a városban már van „Lakó-pihenő övezet”. A város területén azonban 

van még több terület, ahol hasonlóképpen létesíthetők „Lakó-pihenő övezet”-ek.  

A kijelölés célszerű feltétele a sebességcsökkentő építési kialakítások megléte  

(pl. burkolati küszöb). A csak táblákkal kijelölés nem elegendő, nem eredményes. 

 

 „Lakó-pihenő övezet” kijelölését javaslom az alábbi helyeken: 

 

 

 Belvárosban:  

 

 Dr. Sáfár László utcát a körülötte lévő, már meglévő lakó- 

pihenő övezetbe bevonni. 

 

 
 

 A Dr. Sáfár László kereszteződésből a „Lakó- Pihenő övezet” eleje és vége táblákat át 

kell helyezni a Hunyadi tér nyugati oldali kereszteződésbe. 

 

 El kell bontani  az út kereszteződésekben lévő „Elsőbbségadás kötelező” táblákat. 
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 Kazincy sor, Tóth Ede, Platán tér. Móricz Zsigmond, Mikszáth  

 

 
 

 Zöldfa utca  

 

 
 

 Árnyas utca  
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 Gyár utca Gárdonyi tértől a Bartók B. utcáig (ez egyébként is 

zsákutca).  

 

 
 

 Kertvárosban: Viola, Pipacs, Dália, Hóvirág utcák. 
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 Gunarasfürdő teljes területe  

 

(Fürdő utca Kernen tér - Tó utca - Kedves utca kivételével) 

 

 
 

 

 

 

 A városi úthálózaton sebességkorlátozások csak ott fordulnak elő, ahol az út 

kiépítettsége indokolja, vagy a gyalogosok, és a környezet védelme miatt a járművek 

sebességét valóban le kell csökkenteni.  

Szükséges a korlátozások kibővítése a veszélyhelyzetek csökkentése érdekében.  

 

 „Korlátozott sebességű övezet” két helyen is bevezetésre került korábban. 

Javaslom megvizsgálni további területeket pl. Újdombóváron, Kertvárosban, a 

korlátozás bevezetésére. 

  

 Javaslom kiterjeszteni a Dombóvár-Szőlőhegy lakott terület teljes egészére a  

40 km/ó sebességkorlátozást.  

Indokolja ezt az utak szélessége, vonalvezetése, állapota.  

Több helyen nincs járda és a gyalogosok az úttesten kénytelenek közlekedni. 

 

 

 A kerékpározás szempontjai kiemelt szerepet kapnak a városban. Ezt a megépített 

kerékpárutak és a kijelölt úthálózat igazolják. A kerékpáros jelzőtábla rendszer, néhány 

kivételtől eltekintve, megfelelő. 
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 Gyalogosforgalmi fejlesztés, „Kijelölt gyalogosátkelőhely” létesítés, a helyi úthálózaton 

a közelmúltban nem történt. 
 

További ”Kijelölt gyalogosátkelőhely” létesítését javaslom:  
 

 A vasútállomás előtti térről a Bajcsy Zsilinszky utca felé. Itt bonyolódik a vasúton és 

az autóbuszon utazók jelentős gyalogos forgalma a város felé. 
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 Hunyadi tér keleti és nyugati oldalán,  a 611. sz. úton már korábban létesített 

„Kijelölt gyalogosátkelőhely” folytatásában.  

Rendkívül nagy a gyalogos és járműforgalom. Reggel és kora délután az iskolába 

közlekedő diákok és kísérőik itt közlekednek, továbbá itt zajlik a tér két oldalán lévő 

üzletekbe, pénzintézményekbe a bevásárlók, ügyfelek átjárása. 

 

   
 

 
 

 

 

 Ady utca és a Hunyadi tér nyugati oldalának találkozásában. Az Ady utcától 

északra élő lakosság gyalogosan itt közelíti meg a Hunyadi téren lévő üzleteket 

(SPAR), pénzintézményeket. Az Ady utca nagy forgalma miatt rendkívül veszélyes ez 

a hely. 
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 Kórház utca és a Horvay utca sarkán a gyógyszertárhoz (piros nyíl) való 

közlekedést tenné lehetővé. Forgalomlassítással nem járna, hiszen tőle pár méterrel 

arrébb a Horvay utca északi oldalán a buszmegállóhoz már van (sárga nyíl) kijelölt 

gyalogos átkelő. 

 

  

 
  

 A Kórház utcában előirányzott jelzőlámpás forgalomirányítások nem valósultak meg, 

ezeket a forgalom fejlődésének és a közlekedésbiztonság figyelemmel kísérésének 

függvényében indokolt továbbra is napirenden tartani. 
 

 ”Kerékpárút” kiépítését javaslom a Vasútállomás - Kórház u. - Béke u. -III. u. - Erkel 

u. – Borsos Miklós utca vonalán, amely a Köztársaság útnál csatlakozhat a meglévő 

kerékpárúthoz. 

 



97 

 

 A városi parkolási koncepció elkészítése, az abban foglaltak végrehajtása előrelépést 

jelenthet a rendelkezésre álló parkolóhelyek kihasználásában, az indokolatlanul hosszú 

várakozások visszaszorításában. 

 

Parkolóhely építését szükségesnek tartom az alábbi helyeken és célból: 

a) Hunyadi tér nyugati oldalán (üzletek, pénzintézetek, lakások) 18 db. parkoló  

b) Gárdonyi téren (általános iskola miatt) 12 db. parkoló 

c) Bajcsy Zsilinszky utcában (gimnázium, körzeti orvosi rendelő, templom) 10 db. 

párhuzamos parkoló 

d) Szent István téren (Kormányhivatal, üzletek, lakások) 16 db. merőleges parkoló  

e) Ady utcában az északi oldalon (lakások, üzletek,vendéglő, fogorvosi rendelő)  

22 db. merőleges parkoló 

f) Hetényi utcában a temető mellett (kegyeleti látogatók) 25 db. parkoló  

g) Gunaras-fürdő (gyógyászati kezelés, idegenforgalom) a Tó utcában 33 db. parkoló 

 

 Rendkívül fontosnak és halaszthatatlannak tartom a MÁV és Autóbusz pályaudvarok 

előtti és melletti parkolási lehetőség helyzetének felülvizsgálatát a terület 

tulajdonosaival közösen. 

Egy olyan átfogó parkolás-politikára alapozott rendszer és szabályozás létrehozását 

javaslom, amely magába foglalja a magánközlekedés és közösségi közlekedés közötti 

eszközváltásra alkalmas P+R rendszerek kiépülését is.  

A jelenlegi „kezdetleges”, többségében szinte spontán történő várakozás a 

rendelkezésre álló terület gazdaságtalan kihasználását mutatja, amely szűknek bizonyul. 

Fokozza a problémát, hogy a parkoló közvetlen közelében van a WEBÉPKER Kft. 

üzlete („ILKA Tüzép”) és az ott rakodó, várakozó járművek, továbbá ugyanazon a 

bejáraton közlekedik a helyi járatú autóbusz, a TAXI-k, valamint vasúti üzemzavarok 

esetén a vonatpótló autóbuszok, ami zavarólag hat a közlekedés rendjére. Sok esetben a 

forgalmi helyzet kritikussá válik. A parkolóból való kihajtás nincs leszabályozva és ez 

veszélyes! 

A kialakított parkolás-politikának a P+R parkolóban történő parkolást egységes 

rendszerben kell kezelnie, a parkolóhely-gazdálkodást pedig – a meglévő állapot 

adottságaiból kiindulva – a parkolás-politikát a közlekedéspolitika által rögzített célok 

szerint kell megvalósítani. 

 

 A felülvizsgálat ideje alatt a városban több helyen volt ideiglenes forgalomkorlátozás 

(pl. Radnóti, Jókai, III. utcákban stb.), amelyek egyáltalán nem, illetve nem voltak 

megfelelően kitáblázva. Javaslom a munkahelyek folyamatos és fokozott ellenőrzését. 
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6./ MELLÉKLETEK 

 
I. melléklet: Feljegyzés a Dombóvár Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti  

alosztály vezetőjével történt egyeztetésről. 

 

II. melléklet: Haladéktalan intézkedést igénylő feladatok felsorolása  

 

 

 

 

Dombóvár 2019. július 29. 

 

 

 

A forgalmi rend felülvizsgálatát végezte: 

 

 

Ócsai István 

Közlekedési Manager 

     Közlekedési, Műszaki Szakértő 

 MMK szám:17-0366; 17-5408 


