
Gárdony, Táncsics, Kossuth és Semmelweis utcák egyirányúsítása, kitáblázása 

A kitáblázásnál irányadó Gárdony város közútkezelői állásfoglalása, a helyi rendőrség terv 

véleményezése és a forgalomtechnikai korrekció kitáblázás közlekedés szakági terve. Az 

alkalmazandó táblarendszer D600 mellékúti, a tábla fóliázás EG, kivéve a tilalmi táblákat, amik 

HI fóliával rendelendők. A táblák befogása szélterhelésnek ellenálló betonbefogással, 

esetlegesen az elfordulást megakadályozó spirál kengyelezéssel (beton minőség C16). A táblák 

burkolathoz legközelebbi oldaléle a burkolat széléhez képest minimum 0,5 m oldalakadály 

távolságra helyezhető el. A járdába, kerékpáros közlekedési szakaszba eső táblák alsó éle a 

burkolathoz képest minimum 2,5 m űrszelvény magasság biztosított legyen.  

Az alábbiakban a kitáblázással összefüggő feladatokat sorolom fel csomópontonként: 

1. Boné Kálmán utca – Táncsics utca csomópont 

- a Boné Kálmán utcát mindkét irányból egyéb veszély és forgalmi rend változás 

kiegészítő tábla helyezendő ki, az iskola felőli ágra a csomóponttól 50 m-re meglévő 

Megállni tilos tábla oszlopára a tábla kihelyezhető, a tábla a Kossuth utcai 

gyalogátkelőhelytől áthelyezhető, 

- a Boné Kálmán utca másik oldalára egyéb veszély – forgalmi rend változás tábla a 

Kossuth utcai gyalogátkelőhelytől áthelyezhető a táblaoszlop a Táncsics utcai 

elsőbbségadás kötelező tábla lebontásából, áthelyezésével megoldható 

(megmaradó elsőbbségadás kötelező tábla a Városgondnokságra beszállítandó), 

- a Táncsics utcai ágra egyirányú utca négyzet alakú kék iránynyilas tábla kihelyezése. 
 

2. Táncsics utca – Erkel Ferenc utca csomópont 

- a meglévő Stop tábla környezetében növényirtás szükséges a tábla láthatósága 

érdekében, 

- a meglévő Stop tábla oszlopára, az alá kötelező haladási iránynyilas kék tábla 

helyezendő el. 
 

3. Táncsics utca – Táncsics köz csomópont 

- a meglévő Stop tábla környezetében növényirtás szükséges a tábla láthatósága 

érdekében, 

- a meglévő Stop tábla oszlopára, az alá kötelező haladási iránynyilas kék tábla 

helyezendő el. 
 

4. Táncsics utca – Kossuth utca csomópont 

- a Táncsics utca felőli Stop tábla áthelyezendő a Kossuth utca – Erkel Ferenc utca 

felőli ágára, 

- a Kossuth utca – Erkel Ferenc utca felől meglévő gyalogos veszélyt jelző tábla alá 

egyéb veszély és forgalmi rend változást jelző tábla helyezendő, 

- Stop tábla fölé kötelező haladási irány tábla helyezendő el, 

- a Kossuth utca sétány ágára egyirányú utca négyzet alakú helyezendő el 

(vizsgálandó, hogy a meglévő 30 km/h-s sebességmérséklés és gyalogos veszélyt 

jelző tábla oszlopára ráhelyezhető-e az egyirányú utca tábla, ellenőrizni kell a 2,5 

m gyalogos űrszelvény magasság meglétét, ha nem megfelelő, térkőbontás, 

oszlopcsere nélkül, oszlop magasítóval megoldható. 



5. Kossuth utca – Thököly utca csomópont 

- a meglévő Thököly utcai elsőbbség adás kötelező tábla alá kötelező haladási irány 

balra tábla helyezendő ki, 

- a Kossuth utca Thököly utcai ágánál lévő 30 km/h és gyalogos veszély tábla 

elbontható. 
 

6. Kossuth utca – Mészáros Lázár utca – Bercsényi utca csomópont 

- a meglévő Bercsényi utcai elsőbbség adás kötelező tábla alá jobbra kanyarodni tilos 

tábla helyezendő ki,  

- a meglévő Mészáros Lázár utcai elsőbbség adás kötelező tábla alá balra kanyarodni 

tilos tábla helyezendő ki, 

- a Kossuth utca Bercsényi utcai ágánál lévő 30 km/h és gyalogos veszély tábla 

elbontható. 
 

7. 2213/7 és 2213/13 hrsz-ú társasházi útcsatlakozás 

- a meglévő útcsatlakozás elsőbbség adás kötelező tábla alá jobbra kanyarodni tilos 

tábla helyezendő ki (vagy kötelező balra kanyarodás kék iránynyilas tábla kör alakú. 
 

8. Kossuth utca – Semmelweis utca csomópont 

- a Kossuth utcai ágon meglévő 30 km/h és gyalogos veszélyt jelző tábla az oszlopról 

leszerelendő, helyére egyirányú utca vége, behajtani tilos tábla helyezendő, 

- a Semmelweis utcai ágon meglévő elsőbbség adás kötelező tábla áthelyezendő a 

Semmelweis utca Velencei-tó felé vezető utcaág jobb oldalára, egyirányú utca 

kezdete kék iránynyilas négyzet alakú tábla helyezendő el, 

- a Kossuth utca gyalogátkelőhely felőli ágára javasolt egyéb veszély, forgalmi rend 

változás táblát kihelyezni, ezt a meglévő útszűkület mindkét irányból táblára el 

lehet helyezni a Mikszáth utcai csomópont gyalogátkelőhelytől leszerelt tábla 

áthelyezésével. 
 

9. Semmelweis utca – Mészáros Lázár utca útcsatlakozás 

- meglévő Stop tábla alá kötelező jobbra haladás kék kör alakú tábla helyezendő, 

illetve a növényzet gallyazása szükséges a tábla láthatósága érdekében. 
 

10. Semmelweis utca – Vízárok utca csomópont 

- a meglévő Stop tábla alá kötelező balra kanyarodás kék kör alakú iránynyilas tábla 

helyezendő. 
 

11. Semmelweis utca – Szemere Bertalan utca útcsatlakozás 

- meglévő Stop tábla alá kötelező jobbra haladás kék kör alakú tábla helyezendő el. 

       12. Semmelweis utca – Deák Ferenc utcai csomópont 

- meglévő elsőbbségadás kötelező tábla alá kötelező jobbra haladás kék kör alakú iránynyilas 

tábla helyezendő, illetve a növényzet gallyazása szükséges a tábla láthatósága érdekében. 

 

 



13. Semmelweis utca – Boné Kálmán utca útcsatlakozás 

- a meglévő elsőbbségadás kötelező tábla helyett a láthatóság probléma miatt Stop tábla 

helyezendő ki (cserélendő), 

- a Boné Kálmán utca mindkét ágára egyéb veszély és forgalmi rend változás tábla helyezendő 

ki a Mikszáth utcai csomóponti gyalogátkelőhelyről lebontható táblák áthelyezésével. 

 

14. Kossuth utca – Csontváry utca csomópont 

- a Móricz Zsigmond utca felőli Kossuth utcai ágon meglévő kötelező haladási irány jelző tábla 

bontandó, helyette egyirányú utca kezdete négyzet alakú kék iránynyilas tábla helyezendő ki. 

 

15. Móricz Zsigmond utca – Kossuth utca útcsatlakozás 

- a Móricz Zsigmond utcaágon lévő elsőbbségadás kötelező tábla alá kötelező haladás jobbra 

tábla helyezendő ki, 

- a Kossuth utcai kötelező haladási irány tábla elbontandó, illetve áthelyezendő a következő 

csomóponthoz. 

 

16. Kossuth utca – Szántó Kovács János utca útcsatlakozás 

- a meglévő mindkét irányból behajtani tilos tábla kopott, cserélendő, 

- Szántó Kovács János utcai utcaágra az előző csomópontból áthelyezett tábla elsőbbségadás 

kötelező, alatta jobbra kötelező haladási irány tábla helyezendő ki. 

 

17. Kossuth utca – Jókai utca csomópont 

- a Kossuth utcai ágán egyirányú utca vége behajtani tilos tábla helyezendő ki. 

 


