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1. Tervezői nyilatkozat

Tárgyban szereplő felülvizsgálati terv készítése során a vonatkozó tervezési szabványokat : 
93/2012. (V.10.) Kormány rendelet; 1988. évi I. törvény;  5/2004 (I.28.) GKM rendeletet; Útügyi 
Műszaki Előírásokat betartottam.

Kijelentem, hogy a tervezői tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 
tervezés idején érvényben levő általános érvényű előírásoknak, a tervezést a mérnök kamarai 
tevékenységi körömön belül végeztem.

Miskolc, 2016. augusztus

 Rékó Tamás             
tervező                 

KÉ-T 05-0598         
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2. Előzmények

Az  5/2004 (I.28.) GKM rendeletet – mely a helyi közutak szabályozásáról szól – figyelembe véve,

melynek végrehajtási ideje 2005. január 1-én lépett hatályba, előírja az (5) bekezdés C.6.1. pontja,

hogy minden településnek forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie.

A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. /2/ bekezdése alapján a közút 

forgalmi rendjét legalább öt évente a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, ha szükségessé válik a

meglévő forgalmi renden változtatni kell.  

Tiszaújváros  forgalomtechnikai  tervének  legutóbbi  felülvizsgálata  2011 évben,  öt  évvel  ezelőtt

történt. A fenti számú előírásokra hivatkozva Tiszaújváros Önkormányzata pályázati kiválasztással a

forgalmi rend felülvizsgálatát Rékó Tamás tervezőtől megrendelte.

3. Meglévő állapot rögzítése

A forgalomtechnikai  terv  készítéséhez  a  település  digitális  EOV  alapú  térképét  használtuk.  A

meglévő állapot rögzítéséhez külön réteget használtunk, így a felmért állapot egyéb dwg vagy dxf

alapú CAD szoftverekbe illeszthető.

A kezelhetőség,  frissíthetőség  érdekében a forgalomtechnikai  terv készítéséhez a térinformatikát

hívtuk  segítségül.  A  meglévő  forgalomszabályozási  eszközöket  és  a  tervezett  változtatásokat

Quantum  GIS  térinformatikai  alkalmazással  dolgoztuk  fel.  Az  intézkedések  végrehajtása  a

programban könnyen felvezethető, naprakészen tartható. 

A  szoftver  hordozható,  akár  terepen  (utcán)  Android  operációs  rendszert  futtató  tableten  is

használható.

4. Intézkedési terv

A városban  a  forgalomszabályozás  eszközei  közül  a  közúti  jelzőtáblák  mellett  burkolati  jelek,

forgalomcsillapító eszközök kerültek alkalmazásra. 

A városon halad keresztül a 35. számú Nyékládháza – Debrecen másodrendű főút. A közút érintett
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szelvényszámai  a  16+182 és  20+204 szelvények között.  A forgalomtechnikai  módosítások  nem

érintik a közút forgalmát.

Általánosságban  megállapítható,  hogy  a  forgalomtechnikai  eszközöket  a  város  üzemeltetése  a

szabályoknak  megfelelően  használja.  Kirívó  forgalomtechnikai  hiányosságot  vagy

túlszabályozottságot a felülvizsgálat során nem találtunk.

A helyszíni  bejárás  megállapításai  során  az  alábbi  változtatásokra,  módosításokra  van  szükség

ahhoz,  hogy  a  város  forgalmi  rendje  az  1.  pontban  említett  jogszabályok  által  előírt

követelményeknek megfeleljen:

 4.1 Kihelyezendő táblák

 4.1.1 . Dózsa György utca

Egyenetlen úttest és sebességkorlátozás (30km) táblákat (21) kell elhelyezni egy oszlopon a 38.sz.

ház előtt a meglévő sebességcsillapító küszöb jelzésére. A másik irányból jelezve van.

 4.1.2 . Dózsa György utca

Lakott terület vége táblát (22) kell elhelyezni a meglévő oszlopra.

 4.1.3 . Bajcsy-Zsilinszky utca Szabadság utca becsatlakozás

Egyirányú út, behajtani tilos táblát (23) kell elhelyezni a A Bajcsy-Zsilinszky utcába a 78. sz. ház

elé.

 4.1.4 .  Bajcsy-Zsilinszky utca

A 16.sz. ház mellett lévő elsőbbségadás kötelező tábla oszlopára a kötelező haladási irány táblát kell

elhelyezni (24) balra mutatóan.

 4.1.5 .Bajcsy-Zsilinszky utca

A 11.sz. ház előtt a egyirányú forgalmú út táblát (25) kell elhelyezni.

 4.1.6 .Bocskai köz

Elsőbbségadás kötelező táblát (26) kell kihelyezni a Bocskai közbe.
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 4.1.7 .

Elsőbbségadás  kötelező  táblát  kell  kihelyezni  a  Szederkényi  út,  Kemping  becsatlakozáshoz  a

kemping felé vezető útra (28).

 4.1.8 . 

Egyenetlen úttest  táblát  kell  kihelyezni  (29) a Tiszavirág útra a meglévő gyalogos átkelés tábla

oszlopára a forgalomcsillapító küszöbre való figyelem felkeltésre. A másik irányból jelezve van.

 4.1.9 .

Kerékpárút vége táblát kell kihelyezni a Bay Zoltán utca végével szemben lévő kerékpárút végén az

elsőbbségadás kötelező tábla alá (30).

 4.2 Eltávolítandó táblák

 4.2.1 .Örösi út

Az Örösi úton a lakott terület vége tábla alatt (1) került elhelyezésre a korlátozást feloldó tábla, de

mivel a tábla és a Szent István út között nincs kihelyezve korlátozás ezért ez a tábla is eltávolítandó.

5. Vegyes rendelkezések

A kihelyezésre kerülő KRESZ táblák tartó oszlopait a földbe be kell betonozni és az 

oszlopokra kihelyezett KRESZ táblák alsó szélének a talajtól mért távolságának 1,50 

méterre kell lennie. Ahol gyalogos közlekedés van ott a tábla alsó élének a járda síkjától 

minimum 2,20 méterre kell lennie. A jelzőtáblákat a vonatkozó jogszabályban előírt 

minőségű fényvisszaverő fóliás kivitelben kell elkészíttetni 600 milliméteres méretben. 

A 7-8 évvel ezelőtt kihelyezett jelzőtáblákat a kopottságuknak megfelelő ütemben 

szükséges lecserélni. 

A  tervben  foglalt  forgalomtechnikai  intézkedésektől  eltérni  csak  külön  szakértői  eljárás

lefolytatásával lehet. 

- 6 -

 



 Rékó Tamás e.v.  okl. mérnök-informatikus
3715 Gesztely Bartók Béla u.5.

T:70/317-2112 Email: tamas@reko.hu

A kihelyezett közúti jelzéseknek napszaktól függetlenül jól láthatóaknak kell lenniük.

A részletes  táblakataszterben a  megjegyzések rovatban feltüntetett  karbantartási,  javítási,  pótlási

munkákat mielőbb el kell végezni.

6. Javaslatok

 6.1 Általános javaslatok
Az intézkedési  tervben felsoroltakon kívül  a helyszíni  bejárások alkalmával  tapasztaltak alapján

nincs szükség sürgős beavatkozásra.

A gépjárművek közlekedése megfelelően szabályzott. 

A gyalogosok védelme a gépjárművekkel szemben kiemelt szerepet kap a városban, köszönhetően a

gyalogút hálózat kiépítettségének és a kiemelt gyalogátkelőhelyeknek.  A kerékpárosok kiemelten

sok kerékpárutat vehetnek igénybe, ennek ellenére nagyon sok helyen szabálytalanul a gyalogjárdán

közlekednek. 

A parkolási  létesítmények  megfelelőek  az  igényeket  nagyrészt  kielégítik.  A hasonló  nagyságú,

közlekedési potenciállal bíró városokhoz képest kiemelkedő szinten.

A közlekedési feltételek további javításához a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozó javaslataink:

• Az Örösi út és a Lévay József utca csomópontjában a forgalomszámlálási adatok, geometriai

lehetőségek alapján kell  dönteni a jelzőlámpás szabályozás vagy körforgalmú csomópont

létesítésének lehetőségéről.

• A Bocskai, Dózsa György, Rákóczi, Ady utcák csomópontjában az öt utca találkozása és a

meglévő  elhúzott  útbecsatlakozások  nehéz  hatékony  szabályozhatósága  miatt  elsősorban

körforgalmú csomópont kialakítását javasoljuk.

• A forgalomcsillapító  küszöböknél  a  sebességkorlátozó  tábla  mellett  az  egyenetlen  úttest

figyelmeztető  tábla  kerüljön  kihelyezésre,  a  „bukkanó”  figyelmeztető  táblákat  le  kell

cserélni.

• A kerékpárosok járdán való közlekedésének csökkentésére (megszüntetésére) a megfelelően

széles  útszakaszokon   kerékpáros  nyomok  és  rávezető  szakaszok  kialakítását  javasoljuk

geometriai felméréseket követően.
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• A forgalomcsillapító küszöbök számának további növelése indokolatlan.

 6.2 Lokális javaslatok

 6.2.1 . Örösi út „Tesco csomópont”

Az elmúlt években több baleset is történt ebben a csomópontban amit a jelenlegi forgalomtechnikai

jelzéseknek nem kellene indokolniuk. A jelzések láthatók, jól elhelyezettek, a rálátási háromszögek

biztosítottak. A balesetben elsősorban a gyalogosok voltak a szenvedő alanyok, ezért lehet indokolt

a meglévő gyalogátkelőhely áthelyezése.

Javaslatunk szerint a meglévő gyalogátkelőhelyet a csomópont északi oldalára kellene helyezni a

következő intézkedések mellett:

• A gyalogátkelő áthelyezésével együtt szükséges a gyalogjárda megépítése a nyugati oldalon

a Tesco felé.

• A keleti oldalon a meglévő járdához a kapcsolatot ki kell építeni.

• A csomópont  szembelévő  ágának  járműosztályozójához  tartozó  sávszéthúzás  területén  –

forgalomtól  elzárt  terület  –  gyalogos  védő  középszigetet  kell  kialakítani  a  terület  „k”

szegéllyel  történő  kiemelésével.  Így  a  gyalogosoknak  nem  kell  egyszerre  három  sáv

szélességet leküzdeni és jobban védettek a kanyarodó járművekkel szemben is.

• A gyalogátkelőhely áthelyezése csak érvényes építési engedéllyel történhet!

• A terület rendezésének forgalomtechnikai javaslatát az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 6.2.2 . József Attila út parkolási rend megváltoztatása

A József  Attila  utcában  jelenleg  nincs  szabályozva  a  parkolás.  Az  utca  szélessége  (9,0  -9,1m)

lehetővé  teszi  a  párhuzamos  parkolást  és  a  kétirányú  közlekedést  is.  A járművek  többsége  az

épületek előtt parkol de előfordulnak a túloldalon álló járművek is. Emiatt nehézkes a kétirányú

zavartalan forgalom.

Javaslatunk a szabályozásra:

• Az  épületek  előtt  párhuzamos  kiosztású  várakozóhelyek  felfestése,  figyelembe  véve  a
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bejárókat és kukatárolókat

• A parkolóállások mérete 2,5 x 5,75 m legyen.

• A maradék 6,5 m szélességet megfelezve szaggatott terelővonal felfestése.

• Az Örösi út felől várakozóhely tábla kihelyezése, a Szent István út felől pedig megállni tilos

tábla kihelyezése.

• A javaslat forgalomtechnikai megoldását a 2.sz melléklet tartalmazza.

 6.2.3 . Kerékpáros forgalom szabályozása Tiszaszederkény városrészben

A városrészben több hosszabb egyirányú útszakasz is található.  Lakossági igényként felmerült  a

kerékpáros forgalom szembe irányú engedélyezése is az egyirányú utcákban. Az érintett három utca:

Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Bajcsy-Zsilinszky utca.

Javaslatunk a szabályozásra:

• A Petőfi Sándor utca burkolt szélessége rendkívül keskeny és több beláthatatlan szakasza is

van ezért itt nem javasoljuk a kerékpáros forgalom szembe irányú behajtásának lehetőségét.

• A Kossuth és Bajcsy-Zsilinszky utcákban a burkolatszélesség lehetővé teszi, illetve egyik

szakaszon sincsenek megállási  látótávolságban nem belátható  szakaszok,  ezért  40 km-es

sebességkorlátozás mellett a szembe irányú forgalmat elfogadhatónak tartjuk.

• A javaslat forgalomtechnikai megoldását a 3/1. és 3/2. sz melléklet tartalmazza.

 6.2.4 .Autóbusz pályaudvar forgalomtechnikai szabályozásának módosítása

Az  Észak-magyarországi  Közlekedési  Központ  Zrt.  mint  az  autóbusz-állomás  használója  az

autóbusz-állomás  és  környezete  forgalomtechnikai  szabályozásának  módosítást  kérte  az

önkormányzattól mint a helyi utak kezelőjétől.

Javaslatunk a megkereséssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására:

• Az  1-12.  pontokkal  egyetértünk  a  jelenlegi  szabályozást  ezek  értelmében  módosítani

szükséges.

• A 13-15. pontokban állásfoglalás kialakításához helyszíni bejárást és geometriai felmérést

javasolunk. 

• A  16-17.  pontokkal  egyetértünk  a  jelenlegi  szabályozást  ezek  értelmében  módosítani,

kiegészíteni szükséges.
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• A 18-19. pontok nem forgalomtechnikai problémák, állásfoglalás kialakításához helyszíni

bejárást javasolunk.

• Az 1-12.  és  16-17.  pontokhoz  a  javasolt  forgalomtechnikai  megoldást  a  4.sz  melléklet

tartalmazza.

 6.2.5 . Alkotmány köz bejárata, Mátyás király 10-12.sz. mellett

Jelenleg az Alkotmány köz bejáratánál,  (1.kép) illetve  a gyalogátkelőhely (2.kép) előtt  található

megállni tilos tábla. Többször felmerült már, hogy kell-e szabályozni a pakolók becsatlakozó útjai

közötti és a gyalogátkelőhely előtti parkolási lehetőséget.

Véleményünk szerint  a gyalogátkelőhely  előtti  megállni  tilos  tábla az út  szélességét  tekintve  jó

megoldás a közlekedési konfliktusok megelőzésére. A gyalogátkelőhelyek becsatlakozásai között a

további  szabályozás  felesleges  mivel  a  KRESZ  szerint  az  útbecsatlakozás  széleinek

metszéspontjától  számított  5  m-en belül  tilos  a  megállás.  Az útbecsatlakozások között  ~  12  m

távolság van itt akár két személygépjármű is megállhatna, de szabálytalanul!
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 6.2.6 . Alkotmány köz és Árpád út közötti átjárás

A területen található oktatási intézmények könnyebb megközelítésére adhat lehetőséget az Árpád út

és az Alkotmány közön keresztül a Mátyás király utca összekötése. 

A hatályos Szabályozási Terv SZ-18. Térképszelvénye szerint az érintett terület Településközpont

vegyes  terület  (Vt)  övezeti  besorolású,  illetve  II.  rendű közlekedési  célú  terület.  E szerint  nem

látunk  akadályt  az  összeköttetésre,  de  ennek  geometriájára  a  közművek  nyomvonalának  és

geodéziai felmérésnek ismeretében lehet csak javaslatot tenni. A megvalósítás nem kíván különleges

forgalomtechnikai  beavatkozást.  Az  összeköttetés  megvalósítása  hatósági  engedélyköteles

tevékenység.

 6.2.7 . Tisza út parkolási rend szabályozási lehetőségei

A Tisza úton a parkoló járművek miatti konfliktus helyzetek alakulnak ki az út Kazinczy és Béke

utcák közötti szakaszán. Ez elsősorban a nagy 9.0 -9.1 m burkolatszélességnek köszönhető, mely a
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felkínálja a szegély melletti parkolási lehetőséget. Mivel azonban egyik irányban sincs megtiltva a

megállás, a járművek mindkét oldali szegély mellett várakoznak, ez 2 x 2-2.5m szélességet vesz el a

burkolatból.  A közlekedésre  fennmaradó  4  –  4.5  m  szélesség  nem  elegendő  a  biztonságos,

folyamatos kétirányú haladáshoz.

Megoldási lehetőségek:

• Az útszakaszon az egyik irányból a megállás tiltása („megállni tilos” tábla KKSZ 60.). A

másik  oldalon  úttal  párhuzamos  várakozóhelyek  kijelölése  5.75  m  hosszúság,  2.5  m

szélességben  és  a  terelővonal  felfestése  (a  régi  eltávolítása  után)  a  fennmaradó  hely

középvonalában. Így 3.25 m-es forgalmi sávokkal a közlekedés zavartalan lesz. A hátránya a

megoldásnak,  hogy  a  „parkolóhelyek”  megfeleződnek.  A jelenlegi  parkolási  igényeket

figyelembe  véve  ez  csak  szükség  esetén  ajánlott.  Megvalósításához  a  forgalomtechnikai

eszközökön kívül más nem szükséges.

• A másik lehetséges megoldás építési beavatkozással jár. A meglévő burkolatot - az élőfák
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kivágásának elkerülése érdekében – a lakóépületek irányában szélesíteni kell 2.0 -2.5 m-el

tervezői döntés szerint. Az így megszűnő járdát a meglévő burkolatszéltől 3.0 m távolságra

lévő közvilágítási oszlopsor másik oldalára kell áthelyezni a jelenlegi 2.0 m (de minimálisan

1.5 m) szélességben megépítve.  Az így megnövelt  szélességű burkolaton  mindkét  oldalt

parkolóhelyeket lehet kijelölni az előzőekben írt méretekkel.

Ez  ugyan  lényegesen  költségesebb  a  tisztán  forgalomtechnikai  megoldásnál  de  nem

csökkenti a potenciális várakozóhelyek számát.

 6.2.8 . Forgalomcsillapítás

A  kérdésként  felmerült,  lokális  –  forgalomcsillapító  küszöbbel  –  megvalósított

forgalomszabályozási javaslatok:

• Erzsébet  tér  előtti  területen  a  meglévő  küszöbök  megfelelő  helyen  lettek  elhelyezve  a

forgalom csillapítására, több kihelyezése nem indokolt.

• A kertvárosban az elbontott, tönkrement küszöbök visszahelyezését nem látjuk indokoltnak,

mivel a terület a lakó-pihenő övezet táblákkal jól szabályozott.
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7. Mellékletek
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