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HALADÉKTALAN INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 

FELADATOK FELSOROLÁSA 
 

 
 

A könnyebb kezelhetőség végett területi egységenként (pl. Belváros; 

Kertváros, stb.) ismertetem a megállapításaimat, az utcák neveinél „abc” 

sorrendet alkalmazok. 

 

BELVÁROS  
Ady utca 

 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) 

          
 

Árnyas utca 

 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! 
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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! 

    
 

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. 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 

 

 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. 
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 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) 

 

     
 

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!  

     
 

 Fűtőmű kereszteződésében a fa lombja takarja az „Elsőbbségadás Kötelező” táblát. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 
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 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 

 

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) 

     
 

 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 
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 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! 

 
 

 Pannónia úti kereszteződésben (Rendőrkapitányság mögötti) parkolóból való 

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

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

   105/c.ábra 

Dr. Sáfár László utca 

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

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

   
Erzsébet utca 

 Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében lévő oszlopon önmagában értelmetlen a 

„KÁTYÚK” feliratú tábla. 

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

        
 

 Az utca közepe tájékán elhelyezett tábla kombináció ellentmondásos a mögötte lévő 

kijelölt várakozó helyekkel.  

A „Megállni tilos” táblát el kell távolítani!  

   
 

Hunyadi tér nyugati oldal 

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

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblákat! 

 
 

 A „Gyermekek” veszélyt jelző táblát a fa lombozata takarja. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 
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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!  

 

   
 

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. 

     
 

36 m 
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 Gyár utcával szemben a BOREALIS telephelyéről való kihajtáshoz el kell helyezni 

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

 

      
 

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

jobb észlelhetőség miatt sárga háttérlapon vannak elhelyezve.Sárga háttérlapok 

kifakultak és nem fényvisszavetőek. 

 

 
 

 Javaslom, ismerve a kereszteződés balesetveszélyes voltát, az alábbiakat: 

 

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

  

 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. 
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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 „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.  

 

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!  

 

    
 

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.  

Továbbá a megállási tilalmak nincsenek összhangban azzal a szándékkal, ami miatt 

létre lett hozva ez a közlekedési forma.  

  
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 „Kerékpáros nyom” (158/k. ábra) útburkolati jel marad, 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. 

A „Nyitott kerékpársáv” táblákat el kell távolítani! 
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Perczel utca 

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

lombozata takarja.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! 

 
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  
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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). 

 

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. ábra) kiegészítő táblát. 

 

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

„KIVÉVE KERÉKPÁR” (59/a. ábra) kiegészítő táblát. 

 

    
 

Szent Gellért utca 

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

helyezni a parkoló vonaláig. 

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

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

 Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla marad, de alacsony, (1,55 m.) és hiányzik a 

„Kötelező megállás helye vonal” útburkolati jel. 

A táblát meg kell emelni a szabványos magasságra (min,2,25 m) és az útburkolati jelet 

fel kell festeni! 

 

1,55m. 

m 
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 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). 

     
Szepessi utca 

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

kifakult.  

Táblát ki kell cserélni! 

 
Teleki utca 

 Nem Dombóvár Önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. 

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

kell cserélni nyílhegyben végződőkre. 
 

Tóth Ede utca 

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

takarja a fa lombozata.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát. 
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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.  

    
 

 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 

 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. 
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Zrínyi utca 

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

fa lombozata.  

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! 

 

 
 

 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! 
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SZUHAJDOMB  
 

Baross utca 

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

útburkolati jel nincs.  

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

    
 

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) 

   
 

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! 
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Erdősor utca 

 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 

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

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). 

 

         
 

 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) 

 

     
 

 

3-4 m 
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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) 

 

    
 

Nyár utca. 

 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. 
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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 
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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! 

 
 

 Fő utca kereszteződésben a „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla alatt hiányzik a 

„Kivéve célfogalom” kiegészítő tábla. 

Kiegészítő táblát pótolni kell! 

    
 

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)  

 

 
 

3-4 m. 
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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) 

      
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 az egyirányú utca 

miatt. 

 Táblákat pótolni kell! 

     
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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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. 

 
Munkás tér 

 Az egyirányú forgalmi út elejéről hiányzik a tábla. 

A táblát pótolni kell! (104. ábra) 

 
Péczely László utca 

 Horvay utca kereszteződésénél fa lombozata teljesen takarja az „Elsőbbségadás 

kötelező” (9. ábra) táblát és hiányzik a „Zsákutca” tábla 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! Táblát pótolni kell! (106. ábra). 

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

    
 

Szondi György utca 

 Az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a fáktól nem látni. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 

 
 

Vadász utca 

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

Táblát pótolni kell! (9. ábra) 
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Vak Bottyán utca 

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

lombozata takarja. nem észlelhető. 

Gallyazással a táblát láthatóvá kell tenni! 
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TÜSKE 
 

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. 

     
 

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) 
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KERTVÁROS  
 

Árvácska utca 

 Hóvirág utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” 

útburkolati jel hiányzik mind a két oldalon. 

Az útburkolati jeleket pótolni kell! 

    
 

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! 

    
 

Margaréta utca 

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

takarja, nem észlelhető. 

A táblát gallyazással láthatóvá kell tenni! 
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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! 

  
 

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! 
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Gunarasfürdő  
 

Csendes utca 

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

„Kötelező megállás helye vonal” útburkolati jel. 

Útburkolati jelet pótolni kell! 

 

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! 

 
 

Hajnal utca 

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

Gallyazással láthatóvá kell tenni a táblát! 
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Hangulat utca 

 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! 

 
Kedves utca 

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

az „Elsőbbségadás kötelező” tábla kopott.  

Táblát cserélni kell! (9. ábra) 

    
 

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

jelzőtáblák nem egy vonalban vannak (35 m.). 

A táblákat egy vonalba kell elhelyezni! 

 

 
 

 

 

35 m. 
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Napsugár utca 

 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!  

 

      
 

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)! 

 

    
 

 

 

 

Szőlőhegy 
 

 A forgalmi renddel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő 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.  

A kerékpárutat az úttesttől valamilyen fizikai módon el kell választani, például árok, 

korlát, járdasziget stb. Ha ez nem oldható meg, akkor meg kell szüntetni a közlekedési 

felület „Kerékpárút” jellegét.  

Az útburkolati jel nem megfelelő. 

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 jelet kell felfesteni.  

     
   

       
 

 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.  
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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. 

Javaslom, hogy ez a szakasz sem legyen elválasztva.  

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

kopottak. 

Táblát cserélni kell (26/d.ábra), az 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! 

    
 

Árpád utca - Köztársaság út - Gunarasi út szakasz 
 

 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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 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). 

 

    
 

61.sz út-Gunarasi út – Gunarasfürdő - Kernen tér szakasz 

 A forgalmi renddel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem volt. 

  
„Csillagház”- Tinódi ház szakasz 

 Jelenleg a terület átépítés alatt áll. 

 

 

Dombóvár 2019. július 29. 

 

 

 

A forgalmi rend felülvizsgálatot végezte:  
 

  Ócsai István 

Közlekedési Manager 

   Közlekedési, Műszaki Szakértő 
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