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1.

Vörösmarty utca – Páva utca kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben 1 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a jelzőtábla
jelzése nem látszik, a faág takarása miatt.

Javaslatok:


1. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.

Képek:
1

2016.05.17 14:53

5

2.

Vörösmarty utca – Martinovics utca kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben 4 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre Az 1. képnél a jelző tábla
túl messze van az úttesttől. A 2. képen a jelzőtáblák kihelyezési magassága nem megfelelő,
illetve a jelzőtáblák kopottak.

Javaslatok:


1. kép: A jelzőtáblát jogszabály alapján, mivel nem főútvonal és van kiemelt szegély
0,25 méterre kell kihelyezni az úttest szélétől.
2. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így javasolt a megfelelő
magasságba helyezés.
A tájékoztatást jelző táblán a korház „H” alatt lévő nyilat láthatóvá kell tenni és felfelé
mutató nyílvég szerint kihelyezni (akár méterben is meglehet határozni). Indokolt a
jelzőtáblák cseréje.



Képek:
1

2

2016.05.17 14:57

2016.05.17 14:56

3

2016.05.17 15:03

6

3.

Martinovics utca – Hajnóczy utca kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben 1 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen lévő
jelzőtábla túl messze van az úttesttől.

Javaslatok:


1. kép: A jelzőtáblát jogszabály alapján, mivel nem főútvonal és nincs kiemelt szegély
0,5 méterre kell kihelyezni az úttest szélétől.

Képek:
1

2016.05.17 15:00

7

4.

Szent János téri körforgalom

Megállapítások:
A kereszteződésben 24 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A sávozott jelzőtáblák
kivételével szabályosan kerültek kihelyezésre. A 3. képen a sávozott tábla az utasítást adó
táblák fölött került elhelyezésre. A 2. képen a sávozott tábla el van fordítva.

Javaslatok:



2. kép: A sávozott táblát meg kell igazítani.
3. kép: A sávozott terelőtábla alsó éle legalább 0,2 méter, de legfeljebb 0,3 méter
magasságban lehet, illetve a kikerülési irányt jelző tábla alá kell kihelyezni.

Képek:
1

2

2016.05.17. 15:03

2016.05.17. 15:04

3

4

2016.05.17. 15:05

2016.05.17. 15:06

8

5.

Szent János tér körforgalomtól a Teleki László utca – Szép utca
kereszteződéséig

Megállapítások:
A kereszteződésben 7 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 5. képen lévő
jelzőtábla jelzése nem látszik, a faág takarása miatt. A 2., 3., 4., és 7. képen felesleges felírat
látható.

Javaslatok:


2., 3., 4. és 7. kép: A felesleges feliratot el kell távolítani, mivel tilos a KRESZ-ben,
illetve a közúti jelzések szabványaiban nem említett közúti jelzések alkalmazása.



5. kép: A tábla észlelhetősége érdekében indokolt a fa gallyazása.

9

Képek:
1

2

2016.05.17. 15:10

2016.05.17. 15:05

3

4

2016.05.17. 15:12

2016.05.17. 15:11

5

6

2016.05.17. 15:11

2016.05.17. 15:13

7

2016.05.18. 10:00

10

6.

Teleki László utca – Szép utca – Makovecz tér kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben 22 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a várakozni
tilos tábla felesleges, illetve ha nincs autóbusz közlekedés, akkor az autóbusz megálló tábla
nem indokolt. A 3. képnél a kerékpárosok veszélyt jelző táblája felesleges, mivel az úttestet
nem keresztezi kerékpárút. Emellett a főútfonal tábla szintén felesleges a jelenlegi
szabályozás szerint, mivel az adott útszakaszon csak ez az egy jelzőtábla van kihelyezve,
illetve a tábla magassága nem megfelelő. A 4. képen a kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzőtábla
kopott. Az 5. képen a kiegészítő jelzés felesleges a kerékpárosok veszélyt jelző tábla alatt,
mivel a kerékpárút megszűnik, ezért a gyalogátkelőhelyen a kerékpárról leszállva és azt tolva
lehet csak közlekedni. A 6. és 7. képnél nem felel meg a tábla jelzésképe a hatályos
jogszabálynak, illetve van egy felesleges jelzőtábla tartó oszlop a 6. képen. A 8. és 9. képen a
jelzőtábla nem életszerű. A 10. képen megszűnik a gyalogos-és kerékpárút a tábla szerint,
viszont a 13. és 14. kép alapján nem. Nem egyértelműen került kijelölésre a gyalog- és
kerékpárút. A 11. képen nem látszik a jelzéskép a fa lombozata miatt. A 13., 14. és 17. képnél
a gyalogosok forgalma nincs megoldva, hogy hol közlekedjenek.

Javaslatok:










1. kép: Le kell szerelni a várakozni tilos táblát az autóbusz öbölben, illetve célszerű
lenne kihelyezni az autóbusz parkoló táblát, ha nincs menetrendszerinti autóbusz
közlekedés.
3. kép: A Szép utca teljes hosszában csak ezen az egy helyen található főútvonal
jelzőtábla, ezért a főútvonal és a kerékpárosok veszélyt jelző táblája a kiegészítő
jelzéssel felesleges. Ezért azt le kell szerelni, a megállni tilos táblát pedig megfelelő
magasságba kell kihelyezni, hogy a tábla alsó éle legalább 1.5 méterre legyen a földtől.
4. kép: A jelzőtáblát ki kell cserélni.
5. kép: A jelzőtáblát le kell szerelni.
6. és 7. kép: A megfelelő jelzésképű tájékoztató jelzőtáblát kell kihelyezni amennyiben
van közösségi internet-hozzáférési pont az adott helyen. A felesleges tartóoszlopot el
kell távolítani.

8. és 9. kép: Életszerűvé kell tenni a jelzőtáblát, mivel nincs egymástól elválasztva
semmilyen módon a gyalogos és a kerékpáros forgalom.
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2. kép 1 : A várakozni tilos tábla helyett a megállni tilos táblát kellene felszerelni a
kiegészítő táblával együtt, mivel a mindennapi gyakorlatban az autósok a tiltó tábla
ellenére is megállnak, illetve várakoznak az adott helyen.
15., 16., 17., 20. és 21 kép2: Célszerű lenne az adott helyen a kerékpáros utat átépíteni.
A 17. képtől az úttesttől korláttal elválasztani a kerékpárutat majd a 22. képnél
visszavezetni a kerékpárutat úgy, hogy ismételten gyalog és kerékpárútként
funkcionáljon. Ezáltal az iskolából kijövő személyek nem volnának kitéve
balesetveszélynek, biztonságosan és bátran tudnának közlekedni. Másrészről a tanulók
meggondolatlanul nem szaladnának át az úttesten az iskola előtt. Emellett a parkolás a
Teleki László utcában megoldható. Megfelelő kitáblázással és útburkolati jellel
megoldható a kerékpárút kialakítása. A fenti megoldást megbeszéltem az intézmény
vezetőjével is, aki egyetértett a forgalmi rend átalakításával.
2. kép 3 : Javaslom a Makovecz tér irányából a Szép u. irányába a kerékpárosok
közlekedését az egyirányú forgalommal szemben engedélyezni, a megfelelő táblázással.

3. kép 4 : Javaslom a forgalom zavartalansága érdekében a megállni tilos táblát
megtartani, a kiegészítő jelzést leszerelni így egészen a Kálvária utca kereszteződéséig
tilos lenne a megállás.
25. kép5: Javaslom a jobb beláthatóság és a biztonságos közlekedés érdekében a képen
látható parkoló megváltoztatását. Erre az egy parkolóhelyre ki kell helyezni a várakozni
tilos táblát és alá a kijelölt rakodóhely jelzéssel időkorlátozással (például 06.00-19.00
óráig)

1

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
2
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
3
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
4
Képviselői javaslat alapján
5
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.05.17. 15:13

2016.05.17. 15:13

3

4

2016.05.17. 15:14

2016.05.17. 15:14

5

6

2016.05.17. 15:15

2016.05.17. 15:15

7

8

2016.05.17. 15:16

2016.05.17. 15:16

13

9

10

2016.05.17. 15:18

2016.05.17. 15:19

11

12

2016.05.17. 15:21

2016.05.17. 15:31

13

14

2016.05.18. 10:09

2016.05.18. 10:09

15

16

2016.05.18. 10:10

2016.05.18. 10:51

14

17

18

2016.05.18. 10:52

2016.05.18. 10:52

19

20

2016.05.18. 10:53

2016.05.18. 10:09

21

22

2016.07.30. 09:36

2016.07.30. 09:37

23

24

2016.07.30. 09:37

2016.07.30. 09:38

15

25

2016.08.30. 15:02

16

7.

Szép utcától – Teleki László utca – József Attila utca
kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben 16 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1., 4., és 6. képnél
felesleges felírat található a jelzőtáblákon. A 7. és 8. képen a megállni tilos és a várakozóhely
jelzőtábla kopott. A 9. képen a jelzőtábla magassága nem megfelelő.

Javaslatok:


1., 4. és 6 kép: A felesleges feliratot el kell távolítani, mivel tilos a KRESZ-ben, illetve
a közúti jelzések szabványaiban nem említett közúti jelzések alkalmazása.




7. és 8 kép: Indokolt a megállni tilos és a várakozóhely tábla festése, cseréje.
9. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és /vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni. Megfelelő magasságba helyezés.
4. kép 6 : Mivel egy rövid szakaszról van szó, célszerű lenne a parkoló jobb
megközelítése érdekében az elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben a József
Attila utca felől. A kihajtást szabályozva az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblákat illetve
emellett a szembejövő forgalom elsőbbsége jelzőtáblát ki kellene helyezni a parkoló
felől. A parkolóba behajtó járműveknek volna elsőbbségük.



6

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.27. 11:09

2016.07.27. 11:09

3

4

2016.07.27. 11:10

2016.07.27. 11:11

5

6

2016.07.27. 11:11
7

2016.07.27. 11:11

1

8

2016.07.27. 11:12

2016.07.27. 11:12
18

9

2016.07.27. 11:13

19

8.

József Attila utca – Petőfi park mind a két kereszteződése

Megállapítások:
A kereszteződésben közlekedési jelzőtábla nincs kihelyezve mivel korlátozott sebességű
övezet kijelölésére került sor.

Javaslatok:


A kereszteződésekben nem szükséges forgalomtechnikai beavatkozás.

20

9.

Hollósy Kornélia utca – Petőfi park

Megállapítások:
A kereszteződésben 3 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen felesleges a
30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, mivel korlátozott sebességű övezet került kialakításra.
A 3. képen a menetirány szerinti baloldalon került kihelyezésre a jelzőtábla, valamint az alatta
lévő kiegészítő jelzés nem látszik.

Javaslatok:




7

2. kép: Le kell szerelni a 30km/h sebességkorlátozó jelzőtáblát.
3. kép: A 83/2004 (VI.4.) GKM rendelete alapján, a jobb oldalon az úttest mellett kell
elhelyezni a jelzőtáblát. A kiegészítő jelzést helyre kell állítani.
1. kép7: Korlátozott sebességű övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek.
A 20 /1984. (XII.21.) KM rendelet 10.2.1.3 pont előírása szerint ezért balesetveszélyes
lenne a kerékpáros forgalmat a Kálvária utca felől a Petőfi park irányába megengedni.

Lakossági fórumon beérkezett javaslat/észrevételre adott válasz

21

Képek:
1

2

2016.05.18. 11:04

2016.05.18. 11:04

3

2016.07.27. 11:33

22

10. Hollósy Kornélia utca – Lehel utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 2 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla a behajló fa ága miatt csak részben látható. A 2. képnél a közlekedési jelzőtábla
feleslegesen van kitéve, nem az úttestre vonatkozik, hanem a futópályára.

Javaslatok:



1. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
2. kép: A felesleges jelzőtáblát le kell szerelni.

Képek:
1

2

2016.07.27. 11:29

2016.07.27. 11:29

23

11. Lehel utca – Barcsay utca – Páger Antal utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képnél túl messze
van kihelyezve az úttesttől a jelzőtábla. A 2. képen szabálytalan jelzőtábla került kihelyezésre,
ez a kötelező haladási irányt jelzi és nem a kikerülési irányt. Nincs kihelyezve a veszélyes
útkanyarulat jelzőtábla, a Barcsay utcában. A 3. képen a sebességkorlátozó jelzőtábla kopott,
azonban nincs szükség a táblára mivel korlátozott sebességű övezet került kijelölésre. A 4.
képen a fa lombozata miatt a jelzőtábla nem észlelhető.

Javaslatok:







8

1. kép: A jelzőtáblát jogszabály alapján – mivel nem főútvonal és nincs kiemelt szegély
– 0,5 méterre kell kihelyezni az úttest szélétől.
2. kép: Kikerülési irányt jelző táblát kell kihelyezni (KRESZ 20. és 66. ábra) a Barcsai
utcában.

3. kép: A sebességkorlátozó jelzőtáblát le kell szerelni.
4. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
1. kép8: Korlátozott sebességű övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek
(20 /1984. (XII.21.) KM rendelet 10.2.1.3 pont előírása szerint). Ezért balesetveszélyes
lenne a kerékpáros forgalmat a Barcsay utca felől a Petőfi park irányába megengedni.

Lakossági fórumon beérkezett javaslat/észrevételre adott válasz

24

Képek:
1

2

2016.07.27. 11:40

2016.07.27. 11:40

3

4

2016.07.27. 11:41

2016.08.27. 19:39
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12. Lehel utca – Móricz Zsigmond utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben közlekedési jelzőtábla nincs kihelyezve mivel korlátozott sebességű
övezet kijelölésére került sor.

Javaslatok:


A kereszteződésekben nem szükséges forgalomtechnikai beavatkozás.
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13. Lehel utca – Kürt utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben közlekedési jelzőtábla nincs kihelyezve mivel korlátozott sebességű
övezet kijelölésére került sor.

Javaslatok:


A kereszteződésekben nem szükséges forgalomtechnikai beavatkozás.
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14. Kossuth utca – Sírkert utca – Dobó utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen hiányzik a
kiegészítő jelzés az elsőbbséget szabályozó tábla alól. A 4. képnél hiányzik a kerékpárút
jelzőtábla. A 6. képen hiányzik a főútvonal jelzőtábla.

Javaslatok:


1. kép: Pótolni kell a kiegészítő jelzést értelem szerűen, az alsó vonal a hosszabb a felső
a rövidebb.



4. kép: Pótolni kell kerékpárút jelzőtáblát.



6. kép 9 : Ki kell helyezni a főútvonal jelzőtáblát az MKN Zrt. Csongrád megyei
igazgatóságának.

9

Magyar Közút kezelésében lévő utakkal kapcsolatos javaslat
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Képek:
1

2

2016.07.27. 11:48

2016.07.27. 11:49

3

4

2016.07.27. 11:49

2016.07.27. 11:49

5

6

2016.07.27. 11:50

2016.07.27. 11:50

29

15. Kossuth utca – Kürt utca – Baross utca – Bolygó utca
kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 26 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 3. képen a kerékpárút
tábla nem értelemszerűen van kihelyezve. Az 5. képen az elsőbbséget szabályozó tábla alól
hiányzik a kiegészítő jelzés. A 6. és 9. képnél nem szabályos jelzőtábla került kihelyezésre. A
11. képen az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla nem látszik. A 12. képnél a fa lombja behajlik
az úttestre. A 14. képem nem életszerű a kiegészítő jelzés. A 18. és 19. képnél nincs
kihelyezve a főútvonal tábla az útkereszteződés után.

Javaslatok:


3. kép: A jelzőtáblát meg kell igazítani és kerékpáros útirányjelző táblát kell kihelyezni,
megfelelő útbaigazítással, mivel a Csanád vezér térig nem lehet végig a kerékpárúton
közlekedni.



5. kép: Pótolni kell a kiegészítő táblát értelem szerűen, a vastag vonalakat meg kell
fordítani.



6. és 9. kép: A megfelelő jelzőtáblát kell kihelyezni mivel a gyalog és a kerékpárút
burkolata eltér ezért a KRESZ 26/c. táblát kell kihelyezni.
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6. kép: Kerékpáros útirányjelző tábla kihelyezése indokolt, mivel csak a városközpont
felé ebből az irányból lehet tovább közlekedni. (pl.: Hagymatikum, Hagymaház)



11. és 12. kép: A láthatóság és a biztonságos közlekedés érdekében indokolt a gallyazás
elvégzése.
11. kép: A kulturált közlekedés kialakítása céljából indokolt lenne az adott útszakasz
felújítása.
14. kép: Életszerűvé kell tenni a kiegészítő jelzést, mivel az út nem folytatódik tovább.






18. és 19. kép10: Ki kell helyezni a főútvonal jelzőtáblát az MKN Zrt. Csongrád megyei
igazgatóságának.



14. kép11: Javaslom a Kossuth u. 32. számú házig a kerékpárút meghosszabbítását, és
ott átvezetni a kerékpár utat az úttesten. Mivel a közelben nincs kijelölt gyalogos
átkelőhely, itt kellene kiépíteni egy gyalogos átkelőhelyet. A Kossuth utca páratlan
oldalán továbbra is megmaradna a kerékpárút a SPAR áruházig megfelelő kitáblázottság
mellett. (Kerékpáros útirányjelző táblák kihelyezésével is.)

10
11

Magyar Közút kezelésében lévő utakkal kapcsolatos javaslat
Képviselői javaslat alapján
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Képek:
1

2

2016.07.17. 18:13

2016.07.17. 18:14

3

4

2016.07.17. 18:14

2016.07.17. 18:15

5

6

2016.07.17. 18:15

2016.07.17. 18:16

7

8

2016.07.17. 18:16

2016.07.17. 18:16
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9

10

2016.07.17. 18:16

2016.07.17. 18:16

11

12

2016.07.17. 18:17

2016.07.17. 18:18

13

14

2016.07.17. 18:18

2016.07.17. 18:19

15

16

2016.07.17. 18:19

2016.07.17. 18:20

33

17

18

2016.07.30. 10:40

2016.07.30. 10:41

19

20

2016.07.30. 10:42

2016.07.27. 12:02

34

16. Kossuth utca, OMV töltőállomás autóbusz-állomás páros oldal
Megállapítások:
A kereszteződésben 31 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 9. képen a bal oldali
kijelölt gyalogos átkelőhely jelzőtábla a behajló fa ága miatt nem látszik. A 11. képnél az
egyirányú forgalmi út jelzőtábla el van fordítva.

Javaslatok:



9. kép: A kijelölt gyalogátkelőhelyen a gallyazást el kell végezni.
11. kép: A jelzőtáblát értelemszerűen vissza kell állítani.
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Képek:
1

2

2016.07.27. 12:05

2016.07.27. 12:05

3

4

2016.07.27. 12:08

2016.07.27. 12:08

5

6

2016.07.27. 12:10

2016.07.27. 12:10

7

8

2016.07.27. 12:10

2016.07.27. 12:11

36

9

10

2016.07.27. 12:11

2016.07.27. 12:15

11

2016.07.27. 12:16

37

17. Kossuth utca – Páger Antal utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 31 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a behajtani
tilos tábla el van fordítva és kopott. A 4. és 6. képen a kihelyezett gyalog és kerékpárút
jelzőtábla nem megfelelő. A 3. képnél az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla alatt lévő
kiegészítő jelzés nem életszerű. Az 5. képen a parkolási, valamint a tájékoztatást adó
jelzőtábla nem látszik, túl messze került kihelyezésre az úttesthez viszonyítva. A 3. képnél
nincs kihelyezve a kötelező haladási irányt jelző tábla, továbbá a Páger Antal utcában a
kerékpárosok veszélyt jelző tábla alatt hiányzik a kiegészítő jelzéskép.

Javaslatok:



1. kép: A jelzőtáblát le kell cserélni és értelemszerűen vissza kell állítani.
3. kép: Ki kell helyezni a kötelező haladási irányt jelző táblát, életszerűvé kell tenni a
kiegészítő jelzést, mivel az út nem folytatódik tovább, ki kell helyezni a Páger Antal
utcában: KRESZ 95/c veszélyt jelző táblát a veszélyes hely kezdete előtt 50-100 méterre
a kiegészítő jelzéssel.



4. és 6. kép: A megfelelő jelzésképű jelzőtáblát kell kihelyezni.



5. kép: A parkolási tábla nem életszerű mivel nem tájékoztat pontosan, hogy milyen
távolságban van a parkoló. Jogszabályi előírás szerint, ha főútvonal és kiemelt
szegéllyel van ellátva az útszakasz, akkor 0.5 méterre kell kihelyezni a jelzőtáblát.
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Képek:
1

2

2016.07.27. 12:16

2016.07.27. 12:16

3

4

2016.07.27. 12:21

2016.07.27. 12:21

5

6

2016.07.27. 12:22

2016.07.27. 12:22

7

8

2016.07.27. 12:27

2016.07.27. 12:28
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18. Csanád vezér tér – Hollósy Kornélia utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 29 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre Az 1. képnél a főútvonal
tábla a behajló faág miatt nem látszik. A 3. és 6. képen nem megfelelő jelzőtábla van
kihelyezve a gyalog-és kerékpárút jelzésére. A 4. képnél a kötelező haladási irányt jelző tábla
kopott, az elsőbbséget szabályozó tábla részben látszik a behajló faág miatt. Az 5. képen a
jelzőtábla kopott. A 12 képnél az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát a behajló fa ága takarja.
A 10., 11. és 13 képnél a jelzőtáblán felesleges felírat található. A 15. képen lévő tábla egy
külföldi személy számára nem értelmezhető.

Javaslatok:



1. és 4 kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.
3. és 6. kép: A megfelelő jelzőtáblát kell kihelyezni mivel a gyalog és a kerékpárút
burkolata eltér ezért a KRESZ 26/c. táblát kell kihelyezni.



4. és 5. kép: A kötelező haladási irány, és a behajtani tilos jelzőtábla cserére szorul,
mivel nem észlelhető kellő távolságból.
4. és 14. kép 12 : Célszerű lenne a várakozni tilos tábla alá egy kiegészítő tábla
kihelyezése, amely az útpadkán történő várakozást is megtiltaná. A rendelő intézet
mögött egy kiépített parkolóhely található várakozás céljából.
9. kép 13 : A Szép utca – Teleki László utca – József Attila utca kereszteződés
vizsgálatánál már jeleztem ehhez a témához kapcsolódó javaslatomat.








12. kép: Indokolt a behajló fa gallyazása
10., 11. és 13. kép: A felesleges feliratot el kell távolítani, mivel nem felel meg a
jogszabályban előirt kinézetnek a jelzőtábla.

12

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
13
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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15. kép: Az egyéb létesítményekről tájékoztatást adó és kiegészítő jelzőtáblát kell
kitenni, irányt megjelölve. Esetleg fel lehet tüntetni a létesítmény nevét
(Hagymatikum)14.

14

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.18. 08:50

2016.07.18. 08:50

3

4

2016.07.18. 08:51

2016.07.18. 08:52

5

6

2016.07.18. 08:52

2016.07.18. 08:50

7

8

2016.07.27. 12:27

2016.07.27. 12:28

42

9

10

2016.07.27. 11:22

2016.07.27. 11:22

11

12

2016.07.27. 11:22

2016.07.27. 11:23

13

14

2016.07.27. 11:24

2016.07.27. 11:24

15

16

2016.07.27. 11:24

2016.07.27. 11:24
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19. Csanád vezér tér – József Attila utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 31 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen a
mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése nem egyértelmű. A 3. képnél a bal oldali jelzőtábla
nem látszik a behajló faágtól. Az 5. képen a kötelező haladási irányt jelző tábla rongálódott. A
7. és 11 képnél nem életszerű a kerékpárút jelzőtábla. A 9. képen lévő tábla kopott. Az 1. és 9.
képnél a növényzet az enyhe balos kanyarban takarja a jobbról érkező járműveket. A 10.
képnél hiányzik a kiegészítő jelzés az elsőbbséget szabályozó tábla alól, hogy kerékpárút
keresztezi az úttestet, valamint a József Attila utcában nincs kihelyezve a kerékpárosok
veszélyt jelző tábla a kiegészítő jelzéssel. A 11. kép félrevezető, mivel a rendelőintézet
kiépített parkolójához jobbra kellene fordulni az adott útszakaszról.

Javaslatok:











2. kép: A jelzőtáblán egy jobbra mutató nyilat kell felfesteni mivel ott található
legközelebb mozgáskorlátozott parkolóhely.
3. kép: Indokolt a fa gallyazása a láthatóság érdekében.
5. kép: A jelzőtábla cseréje indokolt.
7. és 11. kép: Életszerűvé kell tenni a gyalog és kerékpárút jelölését, mivel egymástól el
vannak különítve.

8. kép: Az elsőbbség adás kötelező táblát a József Attila utca irányába át kell helyezni,
mert a Kossuth utca felől érkező járművek részére megtévesztő. Egyúttal a kiegészítő
táblát értelemszerűen módosítani kell.
10. kép: Az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla alá ki kell tenni a kiegészítő jelzést. Ki
kell helyezni a József Attila utcában: KRESZ 95/c veszélyt jelző táblát a veszélyes hely
kezdete előtt 50-100 méterre a kiegészítő jelzéssel.

1. és 9. kép: A jövőben célszerű olyan növényt ültetni, amely nem zavarja a
járművezetőket a megfelelő kilátásban az útkereszteződésben.
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6. kép15: Javaslom a gyalogátkelőhely után a megállni tilos tábla kihelyezését, a jobbra
történő kanyarodás megkönnyítése érdekébe a Csanád vezér térről a József Attila
utcába. Ezt a táblát a későbbi várakozóhely tábla feloldja mivel ellentétes értelmű.
8. kép16: Javaslom a kerékpárúton a kerékpáros közlekedésének biztonságosabbá tétele
érdekében, hogy a József Attila utcából jobbra kanyarodva a kereszteződénél legyen
kihelyezve egy megállni tilos tábla kiegészítő jelzéssel (10 m). Ennek oka, hogy a balról
Csanád vezér térről a József Attila utcába közlekedők a balról érkező kerékpárosokat
nehezen észlelik, ha az útkereszteződésben járművek várakoznak. Emellett javaslom
várakozó hely útburkolati jel felfestését a 10 métert meghaladóan, figyelembe véve az
útszakaszon lévő kapubejárót.
11. kép: A parkoló helyek jobb kihasználása érdekében az M43 autópálya felől
érkezőket akár már a József Attila utcába is lehetne irányítani, ha a parkolási irányt
jelző táblánál az egyenesen továbbhaladás és jobbra kanyarodás is jelezve lenne. Majd a
József Attila és a Teleki utca kereszteződése előtt ismételten ki kellene helyezni a
parkolási lehetőségek irányát, illetve a fürdő tájékoztató táblát. Így csökkenthető lenne a
Szent János tér forgalma.

15

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
16
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.27. 12:33

2016.07.27. 12:34

3

4

2016.07.27. 14:15

2016.07.27. 14:16

5

6

2016.07.27. 14:16

2016.07.27. 14:24

7

8

2016.07.27. 14:24

2016.07.27. 14:25
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9

10

2016.07.27. 14:25

2016.07.27. 14:26

11

2016.07.27. 14:27

47

20. Csanád vezér tér – Makovecz tér kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 19 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 5. képen lévő tábla
szabálytalanul került kihelyezésre a bal oldalon. A 10. képnél a jobb oldali jelzőtáblán a
kiegészítő tábla szabálytalan, az oszlop nem függőlegesen van felállítva. A 13. képnél ebből
az irányból nincs kihelyezve a szembejövő forgalom veszélyt jelző tábla. A 15. képen nincs
kihelyezve a gyalog- és kerékpárút jelzőtábla. A 16. képről hiányzik a kerékpárút jelzőtábla.

Javaslatok:




5. kép: A jelzőtáblát meg kell igazítani, hogy aki a várakozóhelyről érkezik, csak balra
tud kikanyarodni.
10. kép: A kiegészítő táblát le kell szerelni.
13. kép: Ki kell ebből az irányból is helyezni a szembejövő forgalom veszélyt jelző
táblát.



15. kép: Ki kell helyezni a gyalog-és kerékpárút jelzőtáblát, értelemszerűen.



16. kép: Ki kell helyezni a kerékpárút jelzőtáblát.
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2. kép17: Javaslom a kerékpárosok behajtását engedélyezni a tábla ellenére, a megfelelő
kiegészítő táblák kihelyezésével. Akár a kerékpárút felfestésével a táblától. A Teleki
László utca felől a Makovecz tér irányába feleslegessé válna a bal oldalon, a várakozni,
illetve a megállni tilos tábla.



4. kép 18 : Javaslom kitenni az úttest bal oldalára a mindkét irányból behajtani tilos
táblát, mivel jelenleg tapasztalható, hogy motorkerékpárral áthajtanak a zenepavilon
előtt. A kerékpárosok forgalmát viszont ez a tábla nem tiltja.
11., 13. és 14. kép 19 : A tér tisztaságának a gyalogosok közlekedésének biztonsága
érdekében ezen az útszakaszon a járművek megállását megtiltanám, kivéve az
áruszállító járműveket, pld. 6.00h-20.00h. ig. A 10. képnél is ezt a megoldást javaslom.
Érdemes lenne kialakítani egy sétáló teret.



17

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
18
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
19
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.08.25. 16:55

2016.08.25. 16:57

3

4

2016.08.25. 16:57

2016.08.25. 16:58

5

6

2016.08.25. 16:59

2016.08.25. 16:59

7

8

2016.08.25. 17:00

2016.08.25. 17:00

50

9

10

2016.08.25. 17:00

2016.08.25. 17:01

11

12

2016.08.25. 17:01

2016.08.25. 17:02

13

14

2016.08.25. 17:03

2016.07.28. 14:58

15

16

2016.08.29. 18:00

2016.08.29. 18:06
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21. Széchenyi tér – Szegedi utca körforgalom
Megállapítások:
A kereszteződésben 80 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a kerékpáros
veszélyt jelző táblát a fa lombozata takarja. A 3. képnél túl távol van kihelyezve az úttesttől a
kijelölt gyalogos átkelőhely tábla. A 6. képen az elsőbbséget szabályozó tábla felesleges,
mivel gyalogos övezetben jármű közlekedése tilos. A 7. képről hiányzik a gyalog-és
kerékpárút vége tábla, továbbá ez nem csak kerékpárút, hanem gyalogút is, így a tábla
helytelen. A 13. képen a fa lombozata takarja a jelzőtáblákat. A 14. képnél nincs kihelyezve a
kerékpárosok veszélyt jelző és a kiegészítő tábla. A 17. képen a jelzőtábla szabálytalanul van
kihelyezve, balesetveszélyes a gyalog-és kerékpárút közepén. A 22. képen hiányzik a
kerékpárút jelzőtábla. A 28. képnél a kerékpáros veszélyt jelző tábla alól hiányzik a kiegészítő
tábla. A 33. képen lévő út gyalogút is, így szabálytalan a jelzőtábla, és balesetveszélyes a
gyalog– és kerékpárút közepén. A 39. képnél van egy gyalog-és kerékpárút vége tábla, de
akkor szemben is lenni kellene. A 36. képnél feleslegesen van kihelyezve a gyalog-és
kerékpárút vége jelzőtábla. A 38. és 39. képen a jelzőtábla oszlop ki van döntve.

Javaslatok:





1. és 13. kép: Indokolt a fenti helyeken a gallyazás.
3. és 17. kép: Mivel főútvonal és van kiemelt szegély, ezért a jogszabályi előírások
szerint 0.5 méterre kell kihelyezni az úttesttől a jelzőtáblát, a 16. kép vonalába.
6. kép: Le kell szerelni az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát.
7. és 39. kép: Ki kell helyezni a gyalog-és kerékpárút vége táblát.



7., 22. és 33. kép: A gyalog-és kerékpárút jelzőtáblát kell kihelyezni



9., 15. és 28 kép: Ki kell helyezni a Széchenyi tér és a Szegedi utcában a KRESZ 95/c
veszélyt jelző tábla a veszélyes hely kezdete előtt 50-100 méterre a kiegészítő jelzéssel.




27. kép: Pótolni kell a kerékpárosok veszélyt jelző tábla alatt a kiegészítő jelzést.
38. és 39. kép: Helyre kell állítani az oszlopot.
52








36. kép: A jelzőtáblát át kell helyezni az útkereszteződésbe (39. kép).
17. és 33. kép: A jelzőtáblákat a gyalog-és kerékpárút mellé kell kihelyezni a
balesetveszély megelőzése érdekében.
29. kép: Javaslom, hogy a gyalog-és kerékpárút vége táblát szereljék le, mivel a gyalogés kerékpárút folytatódik tovább. Emellett a Posta utcából irányából jobbra kanyarodva
a gyalogjárdára ki kell helyezni a gyalog- és kerékpárút jelzőtáblát.
30. kép20: Javaslok az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla alá egy kiegészítő táblát.
25. és 36. kép21: Kerékpáros útirányjelző táblát kellene kihelyezni.

20

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
21
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.08.29. 17:45

2016.08.29. 17:46

3

4

2016.08.29. 17:46

2016.08.29. 17:47

5

6

2016.08.29. 17:47

2016.08.29. 17:48

7

8

2016.08.29. 17:49

2016.08.29. 17:50

54

9

10

2016.08.29. 17:52

2016.08.29. 17:53

11

12

2016.08.29. 17:54

2016.08.29. 17:54

13

14

2016.08.29. 17:55

2016.08.29. 18:00

15

16

2016.08.29. 18:00

2016.08.29. 18:00

55

17

18

2016.08.29. 18:01

2016.08.29. 18:01

19

20

2016.08.29. 18:01

2016.08.29. 18:02

21

22

2016.08.29. 18:03

2016.08.29. 18:06

23

24

2016.08.29. 18:07

2016.08.29. 18:10

56

25

26

2016.08.29. 18:10

2016.08.29. 18:10

27

28

2016.08.29. 18:12

2016.08.29. 18:12

29

30

2016.08.29. 18:12

2016.08.29. 18:13

31

32

2016.08.29. 18:13

2016.08.29. 18:14

57

33

34

2016.08.29. 18:14

2016.08.29. 18:15

35

36

2016.08.29. 18:15

2016.08.29. 18:15

37

38

2016.08.29. 18:16

2016.08.30. 15:32

39

40

2016.08.30. 15:32

2016.08.30. 15:43

58

22. Szegedi utca – Szent János tér körforgalom
Megállapítások:
A kereszteződésben 31 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2., 5., 6. és 7. képen
felesleges felírat található a jelzőtáblán. A 12. képnél felesleges a kerékpársáv jelzőtábla. A
kerékpárral behajtani tilos tábla kopott, a tartóoszlop el van fordítva és a jelzések nem
látszanak. A 14. képnél a kerékpárosok részére hiányzik egy elsőbbséget szabályozó
jelzőtábla, mivel vele szemben ki van helyezve. A gyalog- és kerékpárút jelzőtábla nem
életszerű. A 18. képen a gyalog- és kerékpárút jelzőtábla nem életszerű. A 22. és 23. képen a
fa lombja takarja a jelzőtáblát. 24. képnél a kikerülési irányt jelző tábla el van fordulva. A 25.
képen szerintem felesleges a tájékoztató tábla. A 28. képnél a fa lombja takarja a jelzőtáblát.
A 35. képen a gyalog- és kerékpárút jelzőtábla felesleges.

Javaslatok:



2., 5., 6. és 7. kép: A felesleges feliratot el kell távolítani.
3. kép: Ki kell helyezni a Szent János tér felől a KRESZ 95/c veszélyt jelző tábla a
veszélyes hely kezdete előtt 50-100 méterre a kiegészítő jelzéssel.



12. kép: A felesleges jelzőtáblát le kell szerelni, illetve a kopott jelzőtáblát ki kell
cserélni
14. kép: Ki kell helyezni az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát, valamint a KRESZ 26/e
jelű táblát.









14. és 18. kép: Életszerűvé kell tenni a gyalog- és kerékpárút jelzőtáblát.
22. és 23. kép: Indokolt a gallyazás a jobb észlelhetőség érdekében.
24. kép: A jelzőtáblát meg kell igazítani.
25. kép: A tulajdonost meg kell kérdezni, hogy üzemelteti-e még a panziót, kertészetet.
35. kép: A gyalog- és kerékpárút jelzőtáblát le kell szerelni.
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10. kép22: Javaslok egy mozgáskorlátozott parkoló kijelölését az üzletek előtt (a kép
szerinti bal oldalon), valamint a jobb oldalra a parkoló után (lásd 9. kép) egy megállni
tilos tábla kihelyezését.
35., 36. és 37. kép23: Az adott helyen a biztonságos közlekedés érdekében célszerű
lenne a járdaszakasz felújítása.

22

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
23
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.08.01. 10:02

2016.08.01. 10:02

3

4

2016.08.01. 10:03

2016.08.01. 10:03

5

6

2016.08.01. 10:04

2016.08.01. 10:05

7

8

2016.08.01. 10:05

2016.08.01. 10:07

61

9

10

2016.08.01. 10:08

2016.08.01. 10:08

11

12

2016.08.01. 10:08

2016.08.01. 10:10

13

14

2016.08.01. 10:10

2016.08.01. 10:10

15

16

2016.08.01. 10:11

2016.08.01. 10:12

62

17

18

2016.08.01. 10:13

2016.08.01. 10:13

19

20

2016.08.01. 10:13

2016.08.01. 10:14

21

22

2016.08.01. 10:14

2016.08.01. 10:16

23

24

2016.08.01. 10:16

2016.08.01. 10:17

63

25

26

2016.08.01. 10:17

2016.08.01. 10:18

27

28

2016.08.01. 10:18

2016.08.01. 10:19

29

30

2016.08.01. 13:03

2016.08.01. 13:03

31

32

2016.08.01. 13:04

2016.08.01. 13:04

64

33

34

2016.08.01. 13:05

2016.08.01. 13:06

35

36

2016.08.01. 13:07

2016.08.01. 13:08

37

2016.08.01. 13:08

65

23. Szegedi utca – Páva utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 20 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen nincs a Páva
utcában kihelyezve a kerékpárosok veszélyt jelző és a kiegészítő tábla. A 3. képnél a
jelzőtáblát takarja a fa lombozata. Az 5. képen felesleges a tábla mivel az útburkolat jó,
sebességcsökkentő borda nem került kialakításra. A 6. képen nem látszik az út melletti
kerékpárút jelzőtábla. A 7. és 9. képről hiányzik egy elsőbbséget szabályozó jelzőtábla a
kereszteződésben. A 8. képnél a tájékoztató tábla felesleges. A 10., 11., 12. és 15. képnél
kérdéses, hogy működik-e még a panzió, illetve a kertészet.

Javaslatok:


1. kép: ki kell helyezni a Páva utcában a KRESZ 95/c veszélyt jelző táblát a veszélyes
hely kezdete előtt 50-100 méterre a kiegészítő jelzéssel.





3. kép: A fa lombozata takarja a jelzőtáblát.
5. kép: A jelzőtáblát le kell szerelni.
6. kép: A jelzőtábla felesleges, nem életszerű, mivel már a Szegedi utca és a Lonovics
sgt. kereszteződésében sem került kihelyezésre a kerékpársáv jelzőtábla.
7. és 9. kép: Az egyértelmű szabályozás érdekében ki kell helyezni a Penny Market
parkolójából érkező járművek részére az elsőbbségadási kötelezettség táblát, alá a
kiegészítő jelzést. Értelemszerűen a hosszabb és rövidebb vastagvonalakat fel kell
cserélni ebben az esetben.





8. kép: A tájékoztatást adó jelzőtáblát a 43.sz. főútvonalra kell kihelyezni, mivel a
forgalom ott zajlik.
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Képek:
1

2

2016.07.28. 14:23

2016.07.28. 14:23

3

4

2016.07.28. 14:24

2016.07.28. 14:24

5

6

2016.07.28. 14:26

2016.07.28. 14:27

7

8

2016.07.28. 14:28

2016.07.28. 14:29

67

9

10

2016.07.28. 14:34

2016.07.28. 14:42

11

12

2016.07.28. 14:44

2016.07.28. 14:44

13

14

2016.07.28. 14:45

2016.07.28. 14:45

15

16

2016.07.28. 14:46

2016.07.28. 14:47

68

24. Szegedi utca (régi) – Kálvin utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 9 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a kiegészítő
tábla felesleges, mivel a kerékpárút nem keresztezi az úttestet. A 2. képnél az elsőbbséget
szabályozó jelzőtábla kopott, a fa gallya takarja. A 3. képen felesleges a nyíl a jelzőtáblán. Az
5. képnél a kerékpárral behajtani tilos jelzőtábla el van fordítva. A körforgalom irányába nem
közlekedhetnek a kerékpárosok, de nincs kihelyezve a kerékpárút vége tábla. A 6. képnél
nincs kihelyezve a kerékpáros útirányjelző tábla. A 7. képen a jelzőtábla rongálódott.

Javaslatok:





1. kép: A felesleges kiegészítő táblát le kell szerelni.
2. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt, jelzőtáblát ki kell cserélni.
3. kép: A felesleges nyilat el kell távolítani.
5. kép: A jelzőtáblát meg kell igazítani, ki kell helyezni a gyalog-és kerékpárút vége
táblát.



6. kép: Ki kell helyezni a kerékpáros útirányjelző táblát a kerékpárosok számára.




7. kép: A jelzőtáblát helyre kell állítani.
5. kép 24 : A forgalomtorlódás elkerülése, illetve az adott útkereszteződésben a jobb
láthatóság és a kikanyarodás könnyítése érdekében javaslom a megállni tilos jelzőtábla
kihelyezését a Kálvin utca irányába. A várakozás a régi Szegedi utca, illetve a Penny
parkolójában megoldható.

24

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.31. 08:07

2016.07.31. 08:14

3

4

2016.07.31. 08:15

2016.07.31. 08:15

5

6

2016.07.31. 08:16

2016.07.31. 08:16

7

2016.07.31. 08:17

70

25. Szegedi utca – Posta utca – Tömörkény lakótelep kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 6 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen a megállni
tilos jelzőtábla a behajló faág miatt nem látszik. A 4. képnél a tábla magassága nem
megfelelő. Az 5. és 6. képen a megállni tilos jelzőtábla kopott. A 6. képen a kiegészítő tábla
szabálytalan.

Javaslatok:







2. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.
4. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedés van, a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így megfelelő magasságba kell
helyezni.
5. és 6. kép: A jelzőtáblák cseréje a láthatóság érdekében indokolt.
6. kép: A kiegészítő táblát le kell szerelni, mivel csak forgalmi, vagy műszaki hiba
miatt szabad ilyen táblánál megállni.
2. kép 25 : Javaslom a gyalogos övezet táblát már a megállni tilos táblával együtt
kihelyezni. Illetve ahogy már korábban is jeleztem – a Hunyadi utca és Posta utca
kereszteződésnél –, hogy a gyalogos övezet jelzőtáblát ki kellene cserélni gyalog- és
kerékpáros övezetre.

25

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.

71

Képek:
1

2

2016.08.25. 16:46

2016.08.25. 16:46

3

4

2016.08.25. 16:47

2016.08.25. 16:48

5

6

2016.08.25. 16:48

2016.08.25. 16:49
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26. Csanád vezér tér – József Attila utca kereszteződése páratlan oldal
Megállapítások:
A kereszteződésben 14 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen a jelzőtábla
kopott. A 4., 16. és 17. képen a gyalog- és kerékpárút táblán haladva az épületsort elhagyva
nincs kihelyezve, hogy a kerékpárosok merre tudnak tovább közlekedni. Valójában a butik
soron el van különítve a gyalogos és kerékpáros forgalom, de hiányzik a gyalogos-és
kerékpárút tábla. A 18. képen szintén nincs kihelyezve az OTP Bank sarkánál sem a
jelzőtábla. Az Úri utca és a Megyeház utca körforgalomnál a 20. képen ki van helyezve
viszont a gyalog-és kerékpárút vége valamint a gyalog- és kerékpárút tábla. A 4., 5. és 6.
képen a gyalog- és kerékpárút jelzőtábla szabálytalanul került kihelyezésre. A 8. képnél a
jelzőtáblát már a gyalogjárda találkozásánál kellene kihelyezni a jobb láthatóság érdekében. A
10. képen a táblákat meg kell igazítani. A 11. képnél a megállni tilos jelzőtáblát meg kell
igazítani. A 12. képen a várakozóhely tábla túl messze van a kiemelt szegélytől. A 13. képről
hiányzik a kötelező haladási irány jelzőtábla.

Javaslatok:




2. kép: A jelzőtáblák cseréje a láthatóság érdekében indokolt
4., 5. és 6. kép: A jelzőtáblákat szabályosan be kell forgatni.
4., 17. és 18. kép: Ki kell helyezni a gyalog- és kerékpárút, valamint a kerékpáros
útirány jelzőtáblát a butiksor kezdetén, illetve az OTP Bank sarkánál.



4. kép: A kerékpártárolót meg kell szüntetni a kerékpárúton és a 6. illetve 8. képen
látható helyen kell kialakítani, bővíteni a tárolók számát
8. kép: A jelzőtáblát célszerű lenne már a gyalogjárda találkozásánál kihelyezni.
10. és 11. kép: A jelzőtáblákat helyre kell állítani.
12. kép: Mivel főútvonal és kiemelt szegéllyel van ellátva, ezért 0.5 méterre kell
kihelyezni a szegélytől a várakozó hely jelzőtáblát.
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13. kép: A kötelező haladási irányt jelző táblát ki kell helyezni a megfelelő
magasságba.



18. kép26: Ki kell helyezni a szökőkút irányába a gyalogos övezet jelzőtáblát.

26

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.08.25. 17:07

2016.08.25. 17:07

3

4

2016.08.25. 17:07

2016.08.25. 17:08

5

6

2016.08.25. 17:08

2016.08.25. 17:09

7

8

2016.08.25. 17:10

2016.08.25. 17:12

75

9

10

2016.08.25. 17:13

2016.08.25. 17:13

11

12

2016.08.25. 17:13

2016.08.25. 17:14

13

14

2016.08.25. 17:14

2016.09.12. 15:57

15

16

2016.09.12. 15:58

2016.09.12. 16:03

76

17

18

2016.09.12. 16:04

2016.09.12. 16:04

77

27. Csanád vezér tér – Eötvös utca – Vorhand Rabbi tér
kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 10 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre.

Javaslatok:


Forgalomtechnikai beavatkozás nem indokolt.
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Képek:
1

2

2016.07.30. 10:17

2016.07.30. 10:18

3

4

2016.07.30. 10:19

2016.07.30. 10:19

5

6

2016.07.30. 10:19

2016.07.30. 10:20

7

2016.07.30. 10:20

79

28. Kecskeméti Ármin utca – Csanád vezér tér kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 14 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a főútvonal
és az egyirányú forgalmi út tábla a behajló faág miatt nem látszik. A 3. és 5. képen a kötelező
haladási irányt és az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla kopott.

Javaslatok:




1. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.
3. és 5. kép: A jelzőtáblák cseréje a láthatóság érdekében indokolt.
6. kép: A jelzőtáblát célszerű lenne már az útkereszteződésnél kihelyezni, vagy oda is
kihelyezni. (5. kép).
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Képek:
1

2

2016.07.18. 09:19

2016.07.18. 09:19

3

4

2016.07.18. 09:20

2016.07.18. 09:20

5

6

2016.07.18. 09:20

2016.07.18. 09:23

7

8

2016.07.30. 10:11

2016.07.30. 10:13

81

29. Csanád vezér tér – autóbusz-állomás – SPAR – Síp utca
kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 27 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a jelzőtábla
túl messze került kihelyezésre az útkereszteződéstől. A 4. képnél nincs kihelyezve a főútvonal
tábla. A 8. képen a kötelező haladási irány jelzőtábla kopott. A 10. és 11. képen túl messze
került kihelyezésre a gyalogjárda kereszteződésétől a gyalog-és kerékpárút, illetve vége tábla
az úttest. A 14. és 15. képen a jelzőtábla a fa lombozata miatt nem látszik.

Javaslatok:







27

1. kép: A kerékpárral behajtani tilos jelzőtáblát közelebb kell kihelyezni az
útkereszteződésben.
4. kép 27 : Ki kell helyezni a főútvonal jelzőtáblát az MKN Zrt. Csongrád megyei
igazgatóságának.

8. kép: A láthatóság érdekében indokolt a jelzőtábla cseréje.
10. és 11. kép: A jelzőtáblát célszerű lenne már a gyalogjárda és az útkereszteződésben
kihelyezni
14. és 15. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.

Magyar Közút kezelésében lévő utakkal kapcsolatos javaslat
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Képek:
1

2

2016.08.25. 17:23

2016.08.25. 17:23

3

4

2016.08.25. 17:23

2016.08.25. 17:24

5

6

2016.08.25. 17:24

2016.08.25. 17:24

7

8

2016.08.25. 17:25

2016.08.25. 17:25

83

9

10

2016.08.25. 17:26

2016.08.25. 17:26

11

12

2016.08.25. 17:27

2016.08.25. 17:28

13

14

2016.08.25. 17:28

2016.08.25. 17:29

15

16

2016.08.25. 17:29

2016.08.25. 17:29

84

17

2016.08.25. 17:30

85

30. Bolygó utca – Síp utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre Az 1. képen a jelzőtábla
magassága nem megfelelő. A 2. képnél a fa lombozata takarja a jelzőtáblát.

Javaslatok:


1. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és /vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így indokolt megfelelő magasságba
helyezés.
2. kép: Az adott útkereszteződésben a gallyazás indokolt.



Képek:
1

2

2016.07.30. 10:26

2016.07.30. 10:27

86

31. Eötvös utca – Kecskeméti Ármin utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 2 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1 képen az elsőbbséget
szabályozó közúti jelzőtábla rongálódott.

Javaslatok:


1. kép: A jelzőtáblát ki kell cserélni.

Képek:
1

2

2016.07.18. 09:12

2016.07.18. 09:14
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32. Eötvös utca – Bolygó utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 4 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre. A 1. képen az elsőbbséget
szabályozó közúti jelzőtábla kopott, a súlykorlátozás jelzőtábla a behajló faág miatt nem
látszik. A 3. képen a Vásárhelyi utca és a Bolygó utca kereszteződése felől 3.5 tonna
súlykorlátozás van megállapítva, itt viszont 2.5 tonna.

Javaslatok:


1. kép: A jelzőtáblát ki kell cserélni a jobb észlelhetőség érdekében, illetve a gallyazás
indokolt.
3. kép: A jelzőtáblát 3.5 t. súlykorlátozásra kell kicserélni.



Képek:
1

2

2016.07.18. 10:28

2016.07.18. 10:29

3

4

2016.07.18. 10:32
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33. Deák Ferenc utca – Hajnal utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 4 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen a forgalmi
rend megváltozott tábla felesleges, a tábla magassága nem megfelelő. A bal oldali megállni
tilos tábla alól a 100 métert jelző kiegészítő tábla felesleges, mivel az úttest amúgy sem tenné
lehetővé az egyirányú utcában történő megállást az úttest bal szélén, hiszen az álló autó és az
úttest jobb széléig mérve legalább 5.5 méter szélességű helynek kell maradni.

Javaslatok:


2. kép: A két kiegészítő táblát (forgalmi rend megváltozott, 100 méter) le kell szerelni.
Olyan helyen, ahol gyalogos és /vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó élének
legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így Megfelelő magasságba kell helyezni a
jelzőtáblát.

Képek:
1

2

2016.07.18. 10:36

2016.07.18. 10:36

89

34. Deák Ferenc utca – piac bejárata
Megállapítások:
A kereszteződésben 1 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 4. és 5. képnél nincs
kihelyezve a mozgáskorlátozott várakozóhely jelzőtábla.

Javaslatok:




2. és 3. kép: Célszerű lenne az adott helyen a parkoló tábla kihelyezése.
4. kép: Ki kell helyezni 2 db mozgáskorlátozott várakozóhely jelzőtáblát alá a
kiegészítő táblát, mivel ennyi hely van kijelölve útburkolati jellel.
5. kép: Ki kell helyezni 3 db mozgáskorlátozott várakozóhely jelzőtáblát alá a
kiegészítő táblát, mivel ennyi hely van kijelölve útburkolati jellel.
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Képek:
1

2

2016.07.30. 11:10

2016.07.30. 11:17

3

4

2016.07.30. 11:17

2016.08.29. 16:43

5

2016.08.29. 16:45
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35. Deák Ferenc utca – Pulitzer sétány kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a jelzőtábla
magassága nem megfelelő. A 3 képnél a parkoló tábla nem észlelhető, rossz irányba van
fordítva. Az 5. képnél nincs értelme kapubejáróba a megállni tilos táblának.

Javaslatok:






1. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és /vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így megfelelő magasságba kell
helyezni.
3. kép: A várakozóhely táblát el kell fordítani, hogy aki a Pulitzer sétányon közlekedik,
az lássa a jelzésképet.
5. kép: A jelzőtáblát le kell szerelni.
Javaslom az egységes sebességkorlátozás kialakítását, mivel a Deák Ferenc és a Rudnay
Gyula utcában 30km/h sebességkorlátozás van érvényben, ezért célszerű lenne a
Pulitzer utcában is 30km/h sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése28.

28

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.30. 11:23

2016.07.30. 11:23

3

4

2016.07.30. 11:24

2016.07.30. 11:24

5

2016.07.30. 11:27
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36. Deák Ferenc utca – Rudnay Gyula utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 6 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képen a
sebességkorlátozó jelzőtábla kopott, illetve a jelzőtábla magassága nem megfelelő. A 3.
képnél a megállni tilos és az alatta lévő kiegészítő tábla kopott, nem észlelhető kellő
távolságból, valamint el van fordítva a tartóoszlop és a jelzőtábla magassága sem megfelelő.

Javaslatok:








1. kép: Ki kell cserélni a jelzőtáblát, olyan helyen, ahol gyalogos és/vagy kerékpáros
közlekedés van a tábla legalsó élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni, így
indokolt megfelelő magasságba helyezés.
3. kép: A megállni tilos jelzőtáblát és az alatta lévő kiegészítő táblát ki kell cserélni,
valamint a tartóoszlopot megfelelően be kell fordítani. Olyan helyen, ahol gyalogos
és/vagy kerékpáros közlekedés van, a tábla legalsó élének legalább 2.25 méter
magasságban kell lenn, így indokolt megfelelő magasságba helyezés.
4. kép 29 : A parkolás megkönnyebbítése céljából célszerű lenne a kiemelt szegélyt
megszüntetni, a járművek esetleges sérülésének kiküszöbölése érdekében. Így jelentős
számú parkoló helyet lehetne kialakítani.
1. kép30:: Javaslom az egységes sebességkorlátozás kialakítását, mivel a Deák Ferenc
utcában 30km/h sebességkorlátozás van érvényben ezért célszerű lenne a Rudnay Gyula
utcában is 30km/h sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése.

29

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
30
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.30. 11:37

2016.07.30. 11:37

3

4

2016.07.30. 11:38

2016.07.30. 11:39

5

2016.07.30. 11:40

95

37. Széchenyi tér – Megyeház utca – Úri utca – Hunyadi utca –
körforgalom
Megállapítások:
A kereszteződésben 30 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. Az 1. képről hiányzik a
kikerülési irányt jelző tábla. A 3., 5., 8. és 14. képről hiányzik a gyalog és kerékpárút
jelzőtábla mindkét oldalon a Hunyadi utcában, illetve a Megyeház utca Úri utca átvezetésén,
viszont az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla ki van helyezve. Minden irányból ki van
helyezve a kerékpárosok veszélyt jelző tábla a kiegészítő táblával együtt, amely arról
tájékoztatja a jármű vezetőket, hogy számítani kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére.
A 9. képnél nincs kihelyezve a kerékpárút jelzőtábla. A kerékpárosok számára nincs
kihelyezve az útirányjelző tábla. A 16., 19. és 23. képen a fa lombozata takarja a jelzőtáblát.
A 20. képnél amennyiben megszűnik a gyalog- és kerékpárút felesleges az átvezetéseken az
elsőbbséget szabályozó jelzőtábla.

Javaslatok:


1. kép: A kikerülési irányt jelző táblát pótolni kell.



3., 5., 8. és 14. kép: Ki kel helyezni a gyalog-és kerékpárút jelzőtáblákat, mivel
egymástól a díszburkolat elválasztja ezért a KRESZ 13.§ 1.bek. i. pont 26/e. ábrát. Az
egységesítés érdekében is célszerű lenne ebben a körforgalomban is engedélyezni a
kerékpárosok közlekedését.



9. kép: A kerékpárút jelzőtáblát ki kell helyezni.



16., 19. és 23. kép: Az adott helyeken a jelzőtábla észlelhetősége miatt indokolt a
gallyazás.

96





13. kép 31 : Amennyiben megtörténik a Csipkesor átépítése, támogatom azt az
elképzelést mely szerint a kerékpárosok a Hunyadi utca irányában haladnának tovább és
a Csipkesor mögötti útszakaszon érnék el a Posta utcát.
20. kép32:: Javaslom a gyalog-és kerékpár vége jelzőtábla, illetve a táblatartó konzol
másik oldalán lévő gyalog-és kerékpárút jelzőtábla levételét. Egységesíteni kellene a
körforgalmakban a kerékpárosok közlekedését, ezért itt is vissza kellene állítani a régi
forgalmi rendet és kihelyezni a gyalog-és kerékpárút jelzőtáblákat a körforgalomnál. A
forgalmi rend átalakításával a Csanád vezér tér és József Attila utca csomópontjában
foglalkoztam.

31

Képviselői javaslat alapján
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
32
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Képek:
1

2

2016.07.17. 15:58

2016.07.17. 15:58

3

4

2016.07.17. 15:59

2016.07.17. 15:59

5

6

2016.07.17. 16:00

2016.07.17. 16:00

7

8

2016.07.17. 16:01

2016.07.17. 16:02
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9

10

2016.07.17. 16:02

2016.07.17. 16:03

11

12

2016.07.17. 16:04

2016.07.17. 16:05

13

14

2016.07.17. 16:05

2016.07.17. 16:06

15

16

2016.07.28. 15:04

2016.07.28. 15:05
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17

18

2016.07.28. 15:06

2016.07.28. 15:07

19

20

2016.07.28. 15:08

2016.07.28. 15:10

21

22

2016.07.28. 15:12

2016.07.28. 15:38

23

24

2016.07.28. 15:38

2016.07.28. 15:38
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38. Úri utca – Rudnay Gyula utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 17 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre. A 2. képen a közúti
jelzőtábla tartó oszlop el van fordítva, a megállni és a sebesség korlátozó tábla kopott. A 3.,
5., 6., 8., 9. és 11. képeknél a kikerülési irányt, a várakozni tilos, a kijelölt gyalogosátkelőhely, zsákutca, elsőbbségadás kötelező, behajtani tilos jelzőtáblák kopottak. Az 5.
képnél nem egyértelmű, hogy az 5 km/h sebességkorlátozás hova vonatkozik. A 7. képen nem
szabályosan van kihelyezve a jelzőtábla, mert ennél az esetnél csak forgalmi vagy műszaki
hiba miatt szabad megállni. A 10. képen a jelzőtábla rossz helyre került kihelyezésre, mert
garázsbejárók elé engedélyez parkolást.
A Rudnay Gyula utcában a sebességkorlátozásra vonatkozó jelzőtáblák kihelyezését át kell
gondolni, mivel az adott útszakaszon több útkereszteződés található, ami feloldja a korlátozást
és nincs ismételten kihelyezve a 40km/h sebességkorlátozó jelzőtábla.

Javaslatok:










2. kép: A táblatartó oszlopot meg kell igazítani.
3., 5., 6., 8., 9. és 11. kép: A kopott jelzőtáblákat ki kell cserélni, vagy újrafestetni.
5. kép: Az egyirányú forgalmi útra vonatkozzon az 5 km/h sebességkorlátozás, és a
jobb oldalra kell kihelyezni az egyirányú forgalmi út jelzőtáblára. Az Úri utca irányából
40 km/h sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre, akkor itt az 5 km/h
sebességkorlátozó tábla helyett a 40 km/h sebességkorlátozó táblát kell kihelyezni.
7. kép: Megfelelő jelzőtáblát és kiegészítő táblát kell kihelyezni. (KRESZ 15§. 1/b. a
61.és a 61/c ábra)

2. kép: Mivel ebből az irányból ki van helyezve a 40km/h sebességkorlátozó tábla, ezért
az ellenkező irányból jövőknek is ki kell helyezni a 40km/h sebességkorlátozó táblát,
amely jelenleg hiányzik.
10. kép: Ennek a jelzőtáblának nincs értelme az adott helyen, le kell szerelni.
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2. kép33: Javaslom az egységes sebességkorlátozás kialakítását, mivel a Deák Ferenc
utcában 30km/h sebességkorlátozás van érvényben, ezért célszerű lenne a Rudnay
Gyula utcában is 30km/h sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése.

Képek:
1

2

2016.07.28. 15:12

2016.07.28. 15:13

3

4

2016.07.28. 15:14

2016.07.28. 15:14

5

6

2016.07.28. 15:14

2016.07.28. 15:16

33

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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7

8

2016.07.28. 15:17

2016.07.28. 15:17

9

10

2016.07.28. 15:17

2016.07.28. 15:18

11

12

2016.07.31. 06:49

2016.07.31. 06:50
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39. Úri utca – Pulitzer sétány kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtáblát a fa lombozata takarja. A 2. képnél a jelzőtábla kopott, a kiegészítő tábla el van
fordítva. A 3. és 4. képen a fa lombozata takarja a jelzőtáblákat, nem észlelhető. Az 5. képen
lehet látni, hogy milyen jelzőtáblát takar el a fa lombozata. A 6. képen nincs kitáblázva a
személygépkocsik részére kijelölt várakozóhely ebből az irányból. A Deák Ferenc utca
irányából került csak kijelölésre.

Javaslatok:





1., 3. és 4. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
2. kép: A jelzőtáblát ki kell cserélni.
6. kép: Ki kell helyezni a személygépkocsik részére kijelölt várakozóhely jelzőtáblát.
2. kép34: Javaslom az egységes sebességkorlátozás kialakítását, mivel a Deák Ferenc és
a Rudnay Gyula utcában 30km/h sebességkorlátozás van érvényben ezért célszerű lenne
a Pulitzer utcában is 30km/h sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése.

34

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.31. 07:23

2016.07.31. 07:23

3

4

2016.07.31. 07:24

2016.07.31. 07:25

5

6

2016.07.31. 07:25

2016.07.31. 07:26
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40. Hunyadi utca – Csipkeház mögötti útszakasz
Megállapítások:
A kereszteződésben 9 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képről hiányzik a
kiegészítő tábla az elsőbbséget szabályozó tábla alól. A 4. képen lévő tábla alapján itt csak
műszaki vagy forgalmi okból lehet megállni. Az 5. és 6. képen nem található a
mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése útburkolati jellel. Valamint ez egy gyalogjárda, így
a behajtani tilos tábla felesleges. A 7. képnél hiányzik a mozgáskorlátozott részére kijelölt
várakozóhely tábla. A 8. képen lévő tábla nem szabályos. A 12. képen nincs kihelyezve az
egyirányú forgalmú út jelzőtábla, viszont a Posta utca felől ki van helyezve a behajtani tilos
jelzőtábla.

Javaslatok:


2. kép: Hiányzik a kiegészítő tábla az elsőbbséget szabályozó tábla alól, értelemszerűen
kell kihelyezni, mivel nem folytatódik az út tovább.



4. kép: Megfelelő jelzőtáblát és kiegészítő táblát kell kihelyezni. (KRESZ 15§. 1/b. a
61.és a 61/c ábra).



5. és 11. kép: Javaslom a 11. kép alapján itt kialakítani a mozgáskorlátozottakat szállító
járművek részére várakozó helyet.
7. kép: Ki kell helyezni a mozgáskorlátozott várakozóhely jelzőtáblát
5. és 6. kép: A behajtani tilos táblát le kell szerelni.
9. és 10. kép: Javaslom a parkoló helyek felfestését és jelzőtáblával jelölni.
12. kép: Ki kell helyezni az egyirányú forgalmú út jelzőtáblát.
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Képek:
1

2

2016.07.28. 15:42

2016.07.28. 15:42

3

4

2016.07.28. 15:42

2016.07.28. 15:43

5

6

2016.07.28. 15:44

2016.07.28. 15:44

7

8

2016.07.28. 15:46

2016.07.28. 15:47
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9

10

2016.07.28. 15:48

2016.07.28. 15:49

11

12

2016.08.30. 15:58

2016.08.30. 15:56
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41. Hunyadi utca – Petőfi utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 3 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre.

Javaslatok:


A kereszteződésben forgalomtechnikai beavatkozás nem indokolt.

Képek:
1

2

2016.07.28. 16:16

2016.07.28. 16:16
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42. Hunyadi utca – Posta utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 10 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre. A 6. képen nem látszik a
jelzőtábla jelzése a fa gallya miatt.

Javaslatok:




5. kép35: Egy megállni tilos jelzőtáblát lenne célszerű kihelyezni az úttest jobb oldalára
és alá egy nyilat balra mutatással méterben meghatározva. Mint a kép is mutatja,
rendszeresen ezen a helyen várakoznak, és, ha egy katasztrófa helyzet adódna, a
megkülönböztetett jelzéssel ellátott autók az adott helyen nem tudnának közlekedni.
6. kép36 : A gyalogos övezet jelzőtáblát közelebb kellene kihelyezni már az oktatási
intézmény sarkánál, és egyben gyalogos és kerékpáros övezetnek átminősíteni.

35

Lakossági fórumon beérkezett javaslat/észrevételre adott válasz
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
36
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Képek:
1

2

2016.07.28. 16:18

2016.07.28. 16:19

3

4

2016.07.28. 16:19

2016.07.28. 16:20

5

6

2016.07.29. 18:18

2016.07.29. 18:18
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43. Hunyadi utca – Nagyér sétány
Megállapítások:
A kereszteződésben 2 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen lévő közúti
jelzőtáblát egyirányú forgalmi útnál használják, nem jó jelzőtábla került kihelyezésre. A 2.
képnél túl messze van az úttesttől kihelyezve a jelzőtábla.

Javaslatok:


1. kép: A mindkét irányból behajtani tilos táblát kell kihelyezni, már a Rákóczi utcától
ez a tábla került kihelyezésre a Nagyér sétányon.
2. kép: A jelzőtáblát közelebb kell kihelyezni az úttesthez viszonyítva.



Képek:
1

2

2016.07.28. 16:22

2016.07.28. 16:23

112

44. Hunyadi utca – Kálvin utca – Kálvin tér kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 15 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 3. képnél nincs
kihelyezve a gyalog- és kerékpárút vége tábla. A 5. képen a gyermekek veszélyt jelző tábla
felesleges. A 7. képen kopott a jelzőtábla jelzése. A 8. képről hiányzik a kikerülési irányt jelző
tábla. A 9. képen felesleges a gyalog- és kerékpárút vége tábla, mivel az adott helyen nincs
kerékpárút kiépítve.

Javaslatok:


3. kép: Ki kell helyezni a gyalog-és kerékpárút vége, valamint az elsőbbségadás
kötelező jelzőtáblát.



5. kép: A gyermekek veszélyt jelző tábla az adott helyen felesleges, mivel az adott
útszakaszon nem található gyermekintézmény.
7. kép: Indokolt a jelzőtábla cseréje.
8. kép: A kikerülési irányt jelző táblát pótolni kell.37
9. kép: A jelzőtáblát le kell szerelni.





37

A Kálvin utcából balra bekanyarodni a Hunyadi utcában nem egyszerű, mivel az ív igen kicsi, így ezt a
jelzőtáblát sokszor kell pótolni. Meggondolandó, hogy szükséges-e ide az a sziget.

113

Képek:
1

2

2016.07.28. 16:26

2016.07.28. 16:26

3

4

2016.07.28. 16:27

2016.07.28. 16:27

5

6

2016.07.28. 16:28

2016.07.28. 16:28

7

8

2016.07.28. 16:29

2016.07.28. 16:29
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9

2016.07.29. 18:14
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45. Kálvin utca – Tömörkény utca – Kálvin tér kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 10 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. és 5. képnél nem
megfelelő jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen mind a két jelzőtábla kopott. A 3. képnél
túl messze került kihelyezésre az útkereszteződéstől a jelzőtábla. A 4. képen a fa lombozata
takarja a jelzőtáblát. A 6., 7. és 9. képnél a jelzőtáblák kopottak. A 10. képről hiányzik egy
kötelező haladási irány jelzőtábla. A 11. képen a gyalogjárda másik végén ki van helyezve a
mindkét irányból behajtani tilos tábla, de itt nincs.

Javaslatok:


1., 5. és 10. kép: A kötelező haladási irány jelzőtáblát kell kihelyezni.







4. kép: A útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
3. kép: A jelzőtáblát az útkereszteződés kezdetén kell kihelyezni.
2., 6., 7. és 9. kép: A jelzőtáblákat ki kell cserélni.
11. kép: Ki kell helyezni ezen az oldalon is a mindkét irányból behajtani tilos táblát.
5. kép38: Javaslom kihelyezni a gyermekek veszélyt jelző táblát az adott helyen.

38

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.28. 16:36

2016.07.28. 16:37

3

4

2016.07.28. 16:37

2016.07.28. 16:37

5

6

2016.07.28. 16:38

2016.07.28. 16:40

7

8

2016.07.28. 16:40

2016.07.29. 18:20
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9

10

2016.07.29. 18:22

2016.07.29. 18:23

11

2016.07.29. 18:24
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46. Béke utca – Nagyér sétány kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 3 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla nem látszik a behajló faág miatt. A 2. képnél a jelzőtábla jelzése kopott. A 3. képnél
túl messze van a tábla az útkereszteződéstől, illetve felesleges felirat található rajta és a
menetirányt tekintve baloldalon található. A 4. képnél túl messze van kihelyezve a jelzőtábla
az útkereszteződéstől.

Javaslatok:





1. kép: Az útszakaszon indokolt a gallyazás.
2. kép: A gyermekek veszélyt jelző tábla az adott helyen felesleges, mivel a közelben
nem található gyermekintézmény.
3. kép: A mindkét irányból behajtani tilos táblát a 83/2004 (VI.4.) GKM rendelete
alapján a jobb oldalon, az úttest mellett kell elhelyezni.
3. és 4. kép: A jelzőtáblát az útkereszteződés kezdetén kell kihelyezni.
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Képek:
1

2

2016.07.28. 16:43

2016.07.28. 16:43

3

4

2016.07.28. 16:43

2016.07.28. 16:44
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47. Béke utca – Petőfi utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 1 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla nem látszik, kopott.

Javaslatok:


1. kép: Az útkereszteződésben a gallyazás, a jelzőtábla festése, cseréje indokolt.
Emellett ha a Béke utca és a Kálvin utca kereszteződésében a súlykorlátozó jelzőtábla ki
van helyezve, akkor a ebbe a kereszteződésbe is kell helyezni a jelzőtáblát.
Nem javaslom a sebességcsökkentő borda kiépítését ezen az útszakaszon, mivel a
veszélyt jelző táblát a bordától megfelelő távolságra nem lehet kihelyezni, ezért
célszerűbb lenne a 30 km/h-ás sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése mind a két
irányból39.



Képek:
1

2

2016.07.28. 16:46

39

2016.07.28. 16:46

Lakossági fórumon beérkezett javaslat/észrevételre adott válasz
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48. Ráday lakótelep
Megállapítások:
A lakótelepen közúti jelzőtábla nem került kihelyezésre, nem indokolt a forgalmi rend
változtatása.

122

49. Ráday utca – Petőfi utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 4 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla nem látszik. A 2. képen a kiegészítő jelzőtábla kopott, illetve nem a jelzőtábla alá
van kihelyezve. A 4. képen nincs kihelyezve az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla.

Javaslatok:




1. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
2. kép: A kiegészítő táblát fel kell újítani és közvetlenül a tiltó tábla alá kell kihelyezni.
4. kép: Ki kell helyezni az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát a Petőfi utcában.

Képek:
1

2

2016.07.17. 14:52

2016.07.17. 14:54

3

4

2016.07.17. 14:54

2016.07.17. 14:57
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50. Megyeház utca – Hédervári utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1 képen a közúti
jelzőtábla rongálódott, magassága nem megfelelő. A 2. és 3. képen a fa ágai eltakarják a
jelzőtábla jelzéseit.

Javaslatok:


1. kép: A jelzőtáblát olyan helyen, ahol gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedés van a
tábla legalsó élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni. Megfelelő magasságba
helyezés indokolt, a jelzőtáblát ki kell cserélni.
2. és 3. kép: Indokolt a fa gallyazása az észlelhetőség érdekében.



Képek:
1

2

2016.07.17. 15:33

2016.07.28. 15:32

3

4

2016.07.28. 15:31
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51. Hédervári utca – Ráday utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 4 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. és 3. képen a közúti
jelzőtábla nem látszik.

Javaslatok:



1. és 3. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás.
4. kép40: Az úttest közepén lévő szigetet célszerű lenne parkosítani.

Képek:
1

2

2016.07.17. 15:01

2016.07.17. 15:01

3

4

2016.07.17. 15:02

2016.07.17. 15:03

40

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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52. Ráday utca – Kinizsi utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 1 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla magassága nem megfelelő.

Javaslatok:


1. kép: Olyan helyen, ahol gyalogos és vagy kerékpáros közlekedés van a tábla legalsó
élének legalább 2.25 méter magasságban kell lenni. Megfelelő magasságba helyezés
indokolt.

Képek:
1

2

2016.07.17. 15:35

2016.07.17. 15:36
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53. Megyeház utca – Rákóczi utca – Hajnal utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 19 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képen az
elsőbbséget szabályozó jelzőtábla jelzésképe erősen kifogásolható. A 3. képen az elsőbbséget
szabályozó táblát a fa ága takarja. A 4. képnél nincs kihelyezve a kijelölt gyalogos-átkelőhely
jelzőtábla. A 8. és 11. képen a tábla kopott, jelzésképe nem szabályos.

Javaslatok:









2. kép: A jelzőtábla cseréje indokolt.
3.,10. és 11. kép: Az útkereszteződésben a jelzőtábla észlelhetősége érdekében a fa
gallyazása indokolt.
4. kép41: A kerékpárút véget ér, de nincs jelzés arra vonatkozóan, hogy a kerékpáros hol
haladhat tovább. Ezért a múzeum előtti járdát célszerű lenne megosztani gyalog- és
kerékpárútra más-más színű térkővel. Ezáltal össze volna kötve a kerékpáros forgalom a
Hunyadi utca, Széchenyi tér, Úri utca irányába. Jelenleg nem tolják a kerékpárt az adott
útszakaszon, hanem szabálytalanul a kerékpáron fenn ülve közlekednek a kerékpárosok.
8. és 11. kép: Indokolt a tábla cseréje, a jobb észlelhetőség és a tájékoztatás céljából.

2. kép 42 : Támogatom, hogy az adott helyen létesüljön kijelölt gyalogos átkelőhely,
amelynek egyik fő indoka, hogy gyalogosan is könnyű legyen a múzeum megközelítése.
10. kép43: Útburkolati jel lekopott, újrafestése indokolt.

41

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
42
Képviselői javaslat alapján
43
Magyar Közút kezelésében lévő utakkal kapcsolatos javaslat
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Képek:
1

2

2016.07.17. 15:21

2016.07.17. 15:22

3

4

2016.07.17. 15:24

2016.07.17. 15:24

5

6

2016.07.17. 15:25

2016.07.17. 15:26

7

8

2016.07.28. 15:30

2016.07.31. 07:42
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9

10

2016.07.28. 15:31

2016.07.28. 15:32

11

2016.07.28. 15:33
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54. Rákóczi utca – Hédervári utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. és 3. képen a közúti
jelzőtábla nem látszik a sövénytől, emellett a kereszteződés sem belátható.

Javaslatok:



1. és 2. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás, a sövény lépcsőzetes levágása.
4. kép: A Rákóczi utcában ki kell helyezni mindkét irányból a kötelező haladási irányt
jelző táblát.



2. kép44: Nem javaslom a kerékpárosok közlekedését az egyirányú utcában szemben,
mivel a balra történő kanyarodás igen veszélyes.

44

Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
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Képek:
1

2

2016.07.17. 15:06

2016.07.17. 15:06

3

4

2016.07.17. 15:07

2016.07.17. 15:07
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55. Rákóczi utca – Petőfi utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 5 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 2. képnél a közúti
jelzőtábla el van fordítva. A 3. és 4. képen a jelzőtábla jelzése nem látszik a fa lombozata
miatt.

Javaslatok:




2. kép: A jelzőtáblát helyre kell állítani, hogy jól látszódjon.
3. kép: Indokolt az útkereszteződésben a gallyazás a jelzőtábla észlelhetősége miatt.
3. kép45 : Indokolt a jobb észlelhetőség érdekében egy domború tükör felszerelése a
balról érkező járművek jobb észlelhetősége érdekében.
4. kép46: A két jelzőtáblának nincs értelme, feleslegesen van kitéve.



Képek:
1

2

2016.07.17. 14:45

2016.07.17. 14:47

3

4

2016.07.17. 14:48

2016.07.17. 14:48

45

Képviselői javaslat alapján
Szakértői javaslat, mely nem jogszabályi követelmény, hanem közlekedésbiztonsági vagy közlekedés
optimalizálási célból került feltüntetésre.
46
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56. Rákóczi utca – Nagyér sétány kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 2 db közlekedési jelzőtábla került elhelyezésre. A 1. kép a közúti
jelzőtábla nem látszik a behajló faág miatt. A 2. kép a menetirány szerinti baloldalon került
kihelyezésre.

Javaslatok:



1. kép: Az útszakaszon indokolt a gallyazás.
1. kép: Célszerű lenne kihelyezni a tehergépkocsival behajtani tilos táblát az úttest
megóvása céljából a garázssor irányába.
2. kép: A mindkét irányból behajtani tilos táblát a 83/2004 (VI.4.) GKM rendelete
alapján, a jobb oldalon az úttest mellett kell elhelyezni az útkereszteződésben.



Képek:
1

2

2016.07.17. 14:35

2016.07.17. 14:37
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57. Rákóczi utca – Károlyi Mihály utca kereszteződése
Megállapítások:
A kereszteződésben 2 db közlekedési jelzőtábla került kihelyezésre. A 1. képen a közúti
jelzőtábla kopott, a fa lombozata zavaró körülményként hat. A 2. képnél a zsákutca jelzőtábla
a baloldalra került kihelyezésre.

Javaslatok:



1. kép: Az útkereszteződésben indokolt a gallyazás, illetve a tábla csere.
2. kép: A zsákutca táblát a 83/2004 (VI.4.) GKM rendelete alapján, a jobb oldalon az
úttest mellett kell elhelyezni.

Képek:
1

2

2016.07.17. 14:34

2016.07.17. 14:35
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