Tisztelt Fülöp Anna!
Hivatkozva telefoni beszélgetésünkre, az alábbi KRESZ-táblák kihelyezésének felülvizsgálatát,
cseréjét kezdeményezem:
1. A Hegy utcában az autóbusz 2 helyen áll meg, a Török Ignác és Vécsey Károly utcák közötti
szakaszon, illetve a visszafordulás helyén a Hegy utca és Szőlő utca kereszteződés
közelében. A visszafordulási helyszínen a gyalogosok biztonságos le- illetve felszállását
elősegítő járdasziget van (feltételezésem szerint a viakolor burkolatú sziget a buszmegálló
kijelölt helye), de a megállóhelyet semmilyen oszlop, KRESZ-tábla nem jelzi. Javaslat a
megoldásra:
 A megállóhelyi oszlopot és tartozékait (KRESZ-táblát) ki kell tenni. A tábla helye a
járdasziget eleje (ha az autóbusz az utasok le-fel szállása miatt a járdasziget mellett
áll, akkor a táblának az autóbusz elejével egy vonalban kell lennie)
 A megállóhelyi utastájékoztatás (menetrend kihelyezése) a Szolgáltató feladata.
2. A Béke u. Sólyom u. sarkán lévő buszmegállóban (Szilasliget irányába) hiányzik a
megállóhelyi oszlop és a buszmegállót jelző KRESZ-tábla, melyek pótlása szükséges.
3. A Hegy utca és Szőlő utca (Martinovics utca) kereszteződésében a Hegy utca elején a
KRESZ 14.§ (1) bek. szerinti tilalmi tábla van kihelyezve, 7.5 t súlyhatárral.

„l) * „Súlykorlátozás” (38. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél
nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos;”
A tilalom az autóbuszra is vonatkozik, azaz minden egyes alkalommal szabályt szeg amikor
ott közlekedik. A tilalom hatálya a
következő útkereszteződésig tart (Esze Tamás utca), mely
kb 100 m. Nem értem a tilalom célját és a megoldás mikéntjét, mi
értelme van 100 m-es
útszakaszra (és csak az egyik irányban) megtiltani a 7.5 t-nál nagyobb össztömegű járművek
(beleértve az
autóbuszt is) közlekedését?
Javaslat a megoldásra:
 Feltételezve, hogy csak a 7.5 t-nál nagyobb össztömegű TEHERGÉPKOCSIKAT
kívánják kitiltani úgy ebben az esetben a KRESZ 14. §(1) bek. r pontja szerinti
tilalmi táblát kell kihelyezni. „r) * „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a
tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival - kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit -, valamint
vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; ha a tábla
súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű járművel tilos behajtani;”

 A tilalmi táblák kihelyezését – szándéktól függően – a teljes útszakasz mindkét
irányában el kell helyezni, és valamennyi útkereszteződésben meg kell ismételni.
 A tilalmi táblák minden útkereszteződés utáni ismételt kihelyezése megtakarítható a

táblák kihelyezésével. Ebben az
esetben viszont a védendő terület (zóna) valamennyi behajtási útvonalánál a táblákat
(táblapárokat) el kell helyezni.
Megjegyzem ez a probléma érinti a lakossági szemétszállítást végző járművet is (kukás
autó), amennyiben a súlyhatárt
meghaladja. A javaslatomban foglalt megoldás egyúttal a kukás
autó problémáját is megoldja, mivel ez a tilalmi tábla a köztisztasági feladatokat ellátó járművekre
nem vonatkozik.
Tájékoztatom, hogy a megállóhelyi KRESZ-táblák esetleges hiányát rövid időn belül személyesen
fogom ellenőrizni, mely ellenőrzés eredményétől függően további KRESZ-táblák kihelyezése
válhat szükségessé.
Köszönöm az együttműködést, intézkedést.
Üdvözlettel:
Tóth Sándor
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