
Előterjesztés 

az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi 

rendjének felülvizsgálatáról 

 

1. előterjesztés száma: 303/2017 

2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – baleseti statisztika 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

2. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

3. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

(KRESZ) 

4. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet 

5. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 

követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése alapján a közút forgalmi 

rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi 

rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de 

legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania 

kell. 

A törvény 46. § (1) bekezdés szerint a helyi közút kezelőjén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét kell érteni. 

 

A forgalmi rend felülvizsgálatára sor kerülhet hivatalból, hatósági intézkedés okán, lakossági 

kérelemre. 



Az elmúlt időszakban egyeztetéseket folytattunk a városi rendőrkapitányság közlekedési 

alosztályával, ahonnan baleseti statisztikát és közlekedésbiztonsági javaslatokat kértünk, 

valamint érkezett néhány változtatási igény a lakosság részéről is, illetve felmerült néhány 

változtatási javaslat hivatalból is. 

 

A rendőrségtől kapott baleseti kimutatásból megállapítható, hogy a helyi közutakon kifejezett 

baleseti gócpont nem alakult ki, a balesetek döntő részében személyi sérülés nem történt. 

A nagy forgalmú útszakaszok közül a Kossuth tér (Kossuth utca átmenő szakaszának 

kivételével) és a Kisfaludy utca forgalomszabályozása tartozik az önkormányzat hatáskörébe, 

a Szt. István utca, József Attila utca, Tatai út, Kossuth utca forgalomszabályozása minden 

esetben a Megyei Közútkezelővel való egyeztetés alapján történhet. 

 

A felmerült forgalomszabályozási igények, javaslatok a következők: 

 

1. A rendőrség javaslata alapján az Erkel Ferenc utcába torkolló keresztutcákat az Erkel 

Ferenc utca alá javasolt rendelni, az Apponyi Albert utca kivételével. 

Korábban a képviselő-testület a kertvárosi utcákat kevés kivétellel – Apponyi, Batthyány, 

Rózsa utca – egyenrangú útkereszteződésekké tette. Ez alól a Kodály Zoltán utca – 2014-ben, 

a megépítését követően – kivétel lett, jelenleg ez az utca minden keresztező utca esetén 

alárendelt út. A rendőrségi javaslat vélhetően ennek analógiájára fogalmazódott meg. 

A változtatást nem javasoljuk támogatni. 

 

2. A rendőrség javaslata a Vörösmarty utca – Prohászka O. utca – Bogya K. utca 

csomópontba az elsőbbséget szabályozó táblák egységesítése, vagyis a Bogya K. 

utcával együtt a Vörösmarty utcába is „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla 

kihelyezését javasolják. 

A tábla cseréjével a kereszteződésben az alárendelt utakról kizárólag a kanyarodási szabályok 

fogják szabályozni az elsőbbséget. 

A kereszteződés beláthatósága miatt javasolt a jelenlegi forgalmi rend, elsőbbségi viszonyok 

megtartása. 

 

3. A rendőrség javaslata az Arany J. utca – Prohászka O. utca, valamint a Kisfaludy utca 

Madách utca (a rendőrkapitányság kereszteződése) kereszteződésbe domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezése a kanyarodás elősegítése érdekében. 

Mindkét csomópontban a kilátást az úttal párhuzamosan kialakított parkolókban álló 

gépkocsik akadályozhatják. Mindkét helyszín csökkentett – 30 km/h – sebességű útszakasz, 

de a forgalombiztonság érdekében támogatjuk a javaslatot. 

 

4. A rendőrség javaslata a Kisfaludy utca – Tanuszodához vezető járda vonalában 

gyalogátkelőhely létesítése és annak védelme 30 km/h sebességkorlátozással. 

A gyalogátkelőhely tervei rendelkezésre állnak, a járda megvalósításával egyidejűleg az 

kiépíthető.  

A javasolt sebességkorlátozás jelenleg is hatályban van a KRESZ 26. § (6) bekezdése szerinti 

táblakombinációval. 

A táblakombináció – „Gyermekek” veszélyt jelző tábla távolságot jelző kiegészítő táblával – 

a közlekedők részére nem egyértelmű jelzés a sebességkorlátozásra, továbbá nem 

kompatibilis a nemzetközi szabványokkal sem, ezért javasolt ezen a helyszínen és a 

Prohászka O. utcában is a klasszikus, KRESZ 14. § (1) bekezdés d) pont (30. ábra) szerinti 

sebességkorlátozás jelzőtábla használata. 



A klasszikus jelzőtábla hatályát a feloldó tábla, illetve a következő útkereszteződés feloldja, 

vagyis adott esetben a korlátozás fenntartása érdekében ismételni szükséges. 

A javaslat megvalósítása részben megtörtént, részben folyamatban van. 

 

5. Lakossági javaslat a Rákóczi utca forgalmának sebességkorlátozása 30 km/h-ra. 

A Rákóczi utca egyirányú forgalmú út a Kerecsendi Kiss M. utcától az Akácfa utca irányába. 

A javaslat szerint a labdarúgó mérkőzések, nagyszabású sportrendezvények végén sok autó 

használja a keskeny utcát „menekülő út”-ként. 

Az utca az egy forgalmi sávos kiépítettsége miatt lett egyirányú, a nagy forgalmat az utca 90 

fokos törése korlátozza, átmenő forgalma elenyésző. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk. 

 

6.  Lakossági javaslat a Szt. László utca sebességkorlátozása a Bethlen Gábor utcai 

csomópont környezetében. 

Az utca ezen a szakaszon enyhén ívelt, a beépítettség miatt a beláthatósága korlátozott, a 

gyalogos forgalom jelentős része az úton bonyolódik. A Bethlen G. utca Állj! Elsőbbségadás 

kötelező táblával kapcsolódik az utcához. 

Amennyiben a közlekedők betartják a lakott területen előírt 50 km/h-s sebességet, akkor a 

belátható útszakasz elegendő a biztonságos közlekedéshez. 

A sebességkorlátozás javaslatát nem támogatjuk. 

 

7. Lakossági javaslat az Arany J. u. sebességkorlátozása 30 km/h sebességre. 

Az utca kis szélessége, egy sávos burkolata miatt jelenleg is egyirányú utcaként működik. A 

járda hiánya miatt az időszakos gyalogos, illetve a 2014-ben bevezetett kétirányú kerékpáros 

forgalom, az út vonalvezetése, továbbá a járási hivatal generálta esetleges forgalomnövekedés 

indokolhatja a sebesség csökkentését. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk. 

 

8. Lakossági javaslat a Jakab utca sebességkorlátozása 30 km/h sebességre az utca szűk 

keresztmetszete, a gyalogos forgalom és az út vonalvezetése miatt. 

Az utca jelenleg egyirányú utca, jelentős gyalogos, és 2014 óta kétirányú kerékpáros 

forgalommal. Az utca jelenleg is korlátozott – 40 km/h – sebességű útszakasz, a járda 

hiányosságai miatt a gyalogos forgalom nagy része is az úttesten zajlik. 

A sebességkorlátozás javaslatát támogatjuk.  

 

9. Lakossági javaslat az Arany J- utca – Jakab utca csomópont elsőbbségi viszonyainak 

szabályozása. 

Jelenleg a csomópont két egyirányú útszakasz kereszteződése egyenrangú utak találkozása 

formájában, a Jakab utca felől érkezőknek van elsőbbsége (jobb kéz szabály). A 

kereszteződés beláthatóságát korlátozza a beépítettség, továbbá a gyalogos és kétirányú 

kerékpáros forgalom (forgalomtechnikai előjelzés nélkül érkezhet balról is kerékpáros). 

A rendőrségi kimutatás szerint 2 db baleset már történt az elmúlt 5 évben. 

Az elsőbbségi viszonyok szabályozására javasolt a Jakab utca „Elsőbbségadás kötelező” 

táblával történő alárendelése (előjelzés alárendelt úttal, veszélyt jelző táblával). 

 

10. Lakossági javaslat az 1. számú főút – 0128 hrszú helyi közút (Galagonyás felé vezető 

út) csomópontjába a főútvonalon átmenő gyalogos és járműforgalom biztonsága 

érdekében sebesség csökkentése, a beláthatóság javítása. 

A javaslatot a főút kezelőjével megvizsgáltuk, a főút keresztező forgalmának biztonsága 

érdekében a Megyei Közútkezelő veszélyt jelző táblákat helyezett ki, továbbá a Budapest 



felőli irányban az utat szegélyező fák koronáját úgy alakítják a jövőben, hogy az ívből érkező 

autósok, és egyéb közlekedők kereszteződésre való rálátását ne akadályozza. 

A főúthoz csatlakozó önkormányzati útcsatlakozásokban az egyik oldalon „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező”, a másik oldalon „Elsőbbségadás kötelező” tábla van, ezt 

egységesíteni kell „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblára. 

A főút ezen szakaszának sebességkorlátozását a közút kezelője egyelőre nem támogatta. A 

sebességkorlátozást a megtett intézkedések eredményétől függően fogja megvizsgálni. 

Az intézkedésekkel a rendőrség közlekedési osztálya egyetértett. 

A jövőben az útcsatlakozás szabványos kiépítése várható – melynek során a forgalomi rend 

várhatóan változik – a környezetben kezdődő beruházás, illetve a kerékpárút kiépítése okán. 

 

11. Felül kell vizsgálni a Kossuth tér 8. előtt kihelyezett megállási tilalom, kivéve rakodás 

táblakombinációt, mert az nem felel meg a fedőlapon hivatkozott jogszabályokban 

foglaltaknak. 

Az üzlet előtti korlátozás fenntartása érdekében „Várakozni tilos” táblát (KRESZ 61. ábra) 

kell kihelyezni, alatta a megfelelően tervezett kiegészítő táblával (KRESZ 61/c ábra), hogy az 

üzlethelyiséghez kapcsolódó rakodás biztosított legyen. 

A járda szegélyén felfestett sárga szaggatott vonallal a tilalom útburkolati jellel is 

megerősíthető. 

 

12. Javasolt felülvizsgálni a Kodály Zoltán utca kereszteződéseinek elsőbbségi viszonyait.  

A szilárd burkolat megépítése előtt az Apponyi utcai csomópont kivételével egyenrangú 

útkereszteződések voltak a Kodály Zoltán utca csomópontjai. Az útépítéskor engedélyezett 

forgalmi rend a Kodály Zoltán utcát minden csomópontban alárendelte – „Elsőbbségadás 

kötelező”, a Május 1 utcai csomópont déli ágában „Állj! Elsőbbségadás kötelező” – a 

keresztező utcáknak. 

A rendőrségi kimutatás szerint az egyenrangú útkereszteződésekben évi 2 db baleset, a 

táblával szabályozott kereszteződésekben fél év alatt 3 baleset történt. A baleseti adat 

betudható annak is, hogy a megépített, széles út gyorsabb haladásra ösztönzi a közlekedőket. 

Javasoljuk a Kodály Zoltán utcában az Erdőalja utca, Endresz György utca, Magyar Sándor 

utca, Klapka György utca, Bányász utca, Török Bálint utca csomópontokat egyenrangú 

kereszteződéssé módosítani, az Apponyi Albert utcai és a Május 1. utcai kereszteződésben 

pedig továbbra is fenntartani a hatályos forgalmi rendet. 

 

13. Javasolt az Ady E. utca Kossuth tér (vagy Bem utca) csomópontban „5 t” 

súlykorlátozás táblát kihelyezni. 

A hatályos forgalmi rend 5 t-s súlykorlátozást biztosít a Bem utcában a Kossuth utcától a Bem 

utca 14. számú ingatlanig az út keresztmetszeti adottságai, valamint az utcában húzódó fő 

víziközmű vezeték védelme érdekében. 

A korlátozás hiányos az Ady Endre utca felől. 

Az Ady Endre utca végén kialakított – akár a kastély látogatására érkező autóbuszok részére 

is alkalmas parkolók működése érdekében javasolt a súlykorlátozást a Bem utcai 

csomópontnál elhelyezni. 

 

14. Felül kell vizsgálni a Lehel köz – Szarka János tér csomópontban elhelyezett 

táblacsoportot. 

Hiányzik az „Egyirányú forgalmú út” tábla, pótlása szükséges. 

Javasolt a Bogya Károly utcával azonosan a 7,5 t súlykorlátozás bevezetése is, mivel ezen az 

útszakaszon jelenleg legálisan kikerülhető a Bogya Károly utcai korlátozás. 

 



15. Szükséges a Bem utca Szt. László utcai csomópontjánál a 30 km/h sebességkorlátozás 

tábla pótlása. 

Az utca teljes hosszában sebességkorlátozás van elrendelve az útpálya keresztmetszeti, 

vonalvezetési és terepadottságai miatt. A tilalmi táblát pótolni szükséges a Szt. László utcai 

csomópontnál (jelenleg csak az egyik irányban korlátozott a sebesség). A pótlással 

egyidejűleg a Bem u. 14. előtt, takarásban lévő 5 t súlykorlátozó táblát javasoljuk áthelyezni a 

Szt. László utcai táblacsoporthoz. 

 

16. Javasolt az Arany János utcában a Prohászka O. utcától az Arany János utca 6. számig 

a megállási tilalom bevezetése. 

Az új járási hivatal építése, majd később a gépjárművel való megközelíthetősége is az Arany 

János utca felől történik. 

Az építési időszakban – várhatóan 2017. év – a nehézgépjárművek mozgásának biztosítása 

érdekében szükséges a korlátozás bevezetése. 

A korlátozás szűkíti az intézményekhez – főként iskolákhoz – érkező személygépkocsik 

parkolási lehetőségeit az építés idejére, de várhatóan csökkenti a közlekedők közötti 

konfliktushelyzetek kialakulását. 

Az építés befejezését követően a korlátozás, illetve annak mértéke felülvizsgálandó. 

 

17. Akácfa utcában az Aradi vértanúk utca – Rákóczi utca között megállási és várakozási 

tilalom bevezetése, padkán történő megállást is tiltó kiegészítő táblával. 

Az Akácfa utcában működő vegyesbolt költözése során vált szükségessé a bolthoz érkező 

autók megállásának és várakozásának tiltása az útszakaszon, a csatlakozó alárendelt utcákból 

kihajtó forgalom biztonsága érdekében. 

A bolt rendelkezik saját parkolóval, ennek igénybevétele szükséges. 

A táblát és a kihelyezéshez szükséges szerelvényeket az ingatlan tulajdonosa biztosítja. A 

tapasztalat alapján javasolt a tiltás kiterjesztése az útpadkára is, valamint az úttest bolttal 

szemben lévő oldalára is. 

 

18. Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt mozgáskorlátozott várakozóhely megszüntetése, lakossági 

kezdeményezésre. 

Az önkormányzat évekkel ezelőtt kijelölt 2 darab mozgáskorlátozott várakozóhelyet a 

lakótömb bejáratánál, a hivatkozott lépcsőházban élő mozgáskorlátozott lakos kérelmére. 

A mozgáskorlátozott lakó 2016 év végén elhunyt, családtagja és a közös képviselő is 

megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a parkolóhelyek mozgáskorlátozottak 

számára való fenntartását az önkormányzat szüntesse meg, mivel a lakóépületben nincs olyan 

személy, aki jelenleg jogszerűen használhatná a parkolókat. 

A javaslat befogadása előtt megkerestük a mozgáskorlátozott igazolványt kiállító hatóságot – 

okmányirodát –, hogy van-e esetleg olyan személy, aki a parkolókat továbbra is jogszerűen 

használhatja. A rendelkezésükre álló adatbázisban címre nem tudnak keresni, így nem tudtak 

adatot szolgáltatni. 

A lakóépületben lévő 60 lakás lakóinak szüksége van a fenntartott parkolóra, a 

kezdeményezés támogatása javasolt. 

 

19. Csákvári út „csúszós úttest” 

A Csákvári úton, a hulladéklerakó telep környezetében – ahol a közút fenntartója is változik – 

a szántóföldi útcsatlakozásoknál többször előfordult már, hogy sár, iszap került az út 

burkolatára, ezzel veszélyesen csúszássá vált a burkolat. 



A Magyar Közút NZrt kezelésében lévő szakaszon kihelyezésre került a „Csúszós úttest” 

(KRESZ 77. ábra) veszélyt jelző tábla, de ez elsősorban a hulladéklerakó telep bekötőútjáról 

történő sárfelhordásra hívja fel a figyelmet. Javasoljuk a veszélyes útszakasz kiterjesztését a 

város irányába, a földút csatlakozásokra is. 

20. Kossuth tér autóbusz behajtási tilalom 

Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján javasoljuk a Kossuth téren – a József Attila utca – 

Kossuth tér 8. (Euros bolt) közötti útszakaszon – az autóbusz behajtás megtiltását. 

Néhány éve a helyközi autóbuszokat üzemeltető közlekedési szolgáltatókkal megállapodás 

született arról, hogy végállomásként, járatok közötti kiállásokhoz a Tesco parkolót használják 

az autóbuszok. A megállapodás ellenére gyakorta találkozunk a Kossuth téren, szabálytalanul 

parkoló helyközi autóbuszokkal. 

Azon kevés alkalommal, amikor önkormányzati, intézményi igény – pl. Művelődési Központ 

– az autóbuszos behajtás, azt kivételként, behajtási engedéllyel tudjuk kezelni. 

 

21. Jókai utca várakozás 

A kiszámítható, egyre nagyobb utazóközönséget kiszolgáló vasúti közlekedés fokozódó P+R 

parkolási igényt jelent Bicske –alsó megállóhely környezetében, ahol az erre alkalmas hely 

nagyon szűkös. 

A katolikus temető kerítésének felújítása során a Plébániával folytatott egyeztetések 

eredményeként a Jókai utca kiszélesítésével igyekeztünk parkolóhelyeket biztosítani a 

rendelkezésre álló területen. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az autósok – akár szabálytalanul is – a lehető legközelebb 

szeretnének parkolni a vasútállomáshoz, ezzel időnként megbénítva a Jókai utca közlekedését, 

a közszolgáltatások ellátását is. 

Első intézkedésként a rendőrséget kértük fel a fokozott jelenlétre, ezzel biztosítva a 

szabálytalan várakozások elkerülését. 

Az intézkedés csak részleges megoldást eredményezett, ezért a Rendőrség véleményével 

egyezően a Jókai utca elejétől a 12. számig az utca mindkét oldalán tiltani javasoljuk a 

várakozást, a padkán is, és ezzel egyidejűleg a zúzottkővel fedett földrészleten javasoljuk 

kijelölni a várakozóhelyet. 

A várakozási tilalmat javasoljuk kiterjeszteni a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca 

közötti szakaszon a közúti felüljáró töltéslába mellett is, ezzel biztosítva az egyoldali 

várakozási lehetőség mellett a Jókai utca zavartalan forgalmi kapcsolatát. 

 

 

Bicske, 2017. október 16. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



 

1. melléklet a 303/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének 

felülvizsgálatáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Bicske, Arany J. utca – Prohászka O. utca kereszteződésébe 1 db domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi. 

2. Bicske, Kisfaludy u. – Madách utca (rendőrség) kereszteződésébe 1 db domború 

forgalomtechnikai tükör kihelyezését kezdeményezi. 

3. Bicske, Kisfaludy u. 50. és a Sárközi-árok közötti szakaszon, a meglévő, KRESZ 26. § 

(6) bekezdés szerinti 30 km/h sebességkorlátozást a KRESZ 30. ábra szerinti 

sebességkorlátozó táblával biztosítja a jövőben. 

4. Bicske, Prohászka O. utcában – a József Attila utca – Vörösmarty utca közötti 

szakaszon – a meglévő, KRESZ 26. § (6) bekezdés szerinti 30 km/h 

sebességkorlátozást a KRESZ 30. ábra szerinti sebességkorlátozó táblával biztosítja a 

jövőben. 

5. Bicske, Rákóczi utcában a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla kihelyezésével 30 km/h 

sebességkorlátozást vezet be. 

6. Bicske, Arany J. utca teljes szakaszára a KRESZ 30. ábra szerinti jelzőtábla 

kihelyezésével 30 km/h sebességkorlátozást vezet be. 

7. Bicske, Jakab utca meglévő 40 km/h sebességkorlátozást 30 km/h 

sebességkorlátozásra módosítja. 

8. Bicske, Arany J. utca – Jakab utca kereszteződésében az elsőbbségi viszonyok 

változását, a Jakab utca forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) 

jelzőtábla kihelyezésével biztosítja az Arany J. utcai forgalom elsőbbségét. 

9. Bicske, Kossuth tér 8. előtt a megállási tilalmat várakozási tilalomra módosítja, 

KRESZ 61/c ábra kiegészítő tábla kihelyezésével biztosítja az üzlet árufeltöltéséhez a 

rakodási lehetőséget. 

10. Bicske, Kodály Z. utca forgalmi rendjének módosítását kezdeményezi. Az Erdőalja 

utcai, Magyar Sándor utcai, Klapka György utcai, Bányász utcai, Török Bálint utcai 

kereszteződéseket egyenrangú útkereszteződésre módosítja, az Apponyi Albert utcai 

és Május 1. utcai kereszteződés forgalmi rendjét változatlanul hatályban tartja. 

11. Bicske, Ady E. utca – Bem J. utca kereszteződésébe 5 t súlykorlátozó tábla (KRESZ 

38. ábra) kihelyezését kezdeményezi. 

12. Bicske, Lehel köz – Szarka János tér találkozásánál pótolja az egyirányú forgalmú út 

(KRESZ 104. ábra) jelzőtáblát, továbbá a táblacsoportot kiegészíti egy 7,5 t 

súlykorlátozó (KRESZ 38. ábra) jelzőtáblával. 

13. Bicske, Bem J. utca Szt. László utca kereszteződésében pótolja a 30 km/h 

sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) jelzőtáblát, valamint a Bem J. utca 14. előtt 

elhelyezett súlykorlátozó jelzőtáblát áthelyezi a csomópontban lévő táblacsoporthoz. 

14. Bicske, Akácfa utcában, az Aradi vértanúk utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon az 

út mindkét oldalán megállási és várakozási tilalmat vezet be, melyet kiterjeszt az 

útpadkára is. 



15. Bicske, Tölgyfa utca 7. előtt kijelölt 2 db akadálymentes várakozóhelyet a társasházi 

közösség kérésére és kihasználatlanság miatt megszünteti. 

16. Bicske, Csákvári úton, a 013 hrsz és 026/2 hrsz földutak csatlakozásának 

környezetében a Csúszós úttest (KRESZ 77. ábra) jelzőtábla kihelyezését 

kezdeményezi mindkét forgalmi irányba. 

17. Bicske, Kossuth téren – a Kossuth tér 8. és a József A. utcai csomópont közötti 

szakaszon – az autóbuszok behajtásának tiltását (KRESZ 42/a ábra) kezdeményezi. A 

jelzőtáblát a megjelölt útszakasz Bethlen G. utcai csomópontjában is ki kell helyezni. 

18. Bicske, Jókai utca 2-12. házszám között az úttest mindkét oldalán – a padkára is 

kiterjesztve – várakozni tilos (KRESZ 61. ábra) korlátozást vezet be, a 12-24 

házszámok között zúzottkővel fedett közterületen várakozóhelyet (KRESZ 110. ábra) 

jelöl ki. 

19. Bicske, Prohászka O. utcában – a katolikus temető főbejárata és a Jókai utca közötti 

szakaszon, a közúti felüljáró töltéslába melletti szakaszon várakozni tilos (KRESZ 61. 

ábra) korlátozást vezet be. 

20. megbízza a polgármestert, hogy a végrehajtás előtt a rendőrség közlekedési 

szakembereivel egyeztesse a határozatban megfogalmazott forgalmirend-

változtatásokat.  

21. a változásokhoz szükséges forgalomtechnikai eszközök, jelzőtáblák, szerelvények 

beszerzésére bruttó 650.000,-Ft-ot biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés 

dologi kiadásainak terhére. 

22. a forgalmirend-változások végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok 

betartása és a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának ellenőrzése mellett – 

megbízza a Bicskei Gazdasági Szervezetet és Komlós Kolos közlekedésépítő-útépítő 

technikust. 

 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: polgármester 

 



Hol történt? Mikor történt? Baleset oka Sérülés jellege

Ady Endre utca 2013.08.29
Elsőbbségadás meg nem adása a 

forgalomban való bekapcsolódáskor
1 fő könnyű

Akácfa utca 2013.05.11 Sebesség nem megfelelő alkalmazása nem volt

Akácfa utca 2013.12.08 Haladás az úton nem volt

Akácfa utca 2016.01.11 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Akácfa – Táncsics utca 

kereszteződése
2013.08.10 Követési távolság be nem tartása nem volt

Akácfa – Rákóczi utca 

kereszteződése
2015.10.14 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Akácfa – Aradi utca kereszteződése 2011.07.07 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Apponyi Albertutca 2011.09.26 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Apponyi Albert utca 2013.11.23 Szabálytalan hátramenet nem volt

Apponyi Albert utca 2015.04.09 Szabálytalan hátramenet nem volt

Apponyi Albert – Erkel Ferenc utca 

kereszteződése
2014.10.20

Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla 

figyelmen kívül hagyása
nem volt

Apponyi Albert– Erkel F. utca 

kereszteződése
2011.08.02 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Apponyi Albert– Batthyányi utca 

kereszteződése
2016.09.11 Rosszullét nem volt

Apponyi Albert– Kodály Zoltán utca 

kereszteződés
2016.04.29

Elsőbbség meg nem adása a jelzőtábla 

utasítása ellenére
nem volt

Apponyi Albert – Kodály Zoltán utca 

kereszteződése
2015.03.19

Elsőbbség meg nem adása a közúti 

jelzőtáblák utasítása ellenére
nem volt

Arany János utca 2011.10.16
Úttest bal oldalának szabálytalan 

igénybevétele
nem volt

1 fő könnyű

1 fő súlyos

Arany János utca 2016.03.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Bánya tó út 2012.05.04 Vadon élő állat az úttesten haladt nem volt

Barki utca 2014.05.29
Előírt sebesség be nem tartása + ittas 

járművezetés
nem volt

Batthyányi utca 2014.11.25
Más vezetők akadályozása a 

közlekedésben
nem volt

Batthyányi utca 2015.12.01
Az úttest bal oldalának szabálytalan 

igénybevétele
nem volt

Batthyányi – Hársfa utca 

kereszteződése
2012.08.01 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Batthyányi –Erdőalja utca 

kereszteződése
2013.12.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Bem utca 2012.03.09
Az úttest baloldalának szabálytalan 

igénybevétele
nem volt

Bethlen Gábor utca 2013.07.29 Balra kanyarodó jármű balról előzött nem volt

Bicske körforgalom 2011.05.31 Figyelmetlen gondatlan vezetés + ittas nem volt

Bicske Körforgalom 2014.12.04 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Bihari utca 2014.02.07
Elsőbbségadás meg nem adása a 

forgalomban való bekapcsolódáskor
nem volt

Bihari utca 2014.03.16 Háziállat az úttesten nem volt

Bihari utca 2015.01.21
Sebesség nem megfelelő alkalmazása az 

útburkolathoz képest
nem volt

Bihari – Losonczi utca 

kereszteződése
2012.09.14

Sebesség nem megfelelő használata az 

útviszonyokhoz
nem volt

Bihari utca – Vasúti híd 

kereszteződése
2013.10.21 Jobbra tartás megszegése nem volt

Bocskai utca 2011.01.12 Szabálytalan hátramenet 1 fő súlyos

Bocskai – Kisfaludy utca 

kereszteződése
2011.01.24 Elsőbbség meg nem adása 1 fő

Bocskai – Kisfaludy utca 

kereszteződése
2011.01.25 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Bocskai utca 2013.03.17 Kanyarodás szabályának megsértése nem volt

  Bocskai – Kisfaludy út 

kereszteződése
2015.05.21

Elsőbbség meg nem adása az 

útkereszteződésben
nem volt

Bocskai köz 2013.05.17 Szabálytalan hátramenet nem volt

Bocskai köz 2015.09.19 Szabálytalan hátramenet nem volt

Bocskai köz parkoló 2012.02.11 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Bocskai köz, CBA parkoló 2013.12.04 Jármű műszaki hibája 1 fő könnyű

Bocskai köz és OTP Bank előtti 

parkoló
2011.01.03 Szabálytalan hátramenet nem volt

Bogya Károly utca 2012.01.06 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Botond tér 2013.06.07
Elsőbbségadás meg nem adása a 

forgalomban való bekapcsolódáskor
nem volt

Csabdi út 2015.09.18 Jobbra tartás nem volt

Csabdi út 2014.04.28 Irányváltoztatásnál nem adott elsőbbséget 1 fő súlyos

Csabdi út 2012.04.08
Időjárási, látási és útviszonyoknak nem 

megfelelő vezetés
nem volt

Baleseti statisztika
Bicske

2011. 01. 01.-2016.09.30.

Arany János utca 2015.11.06 Haladás az úron



Hol történt? Mikor történt? Baleset oka Sérülés jellege

Baleseti statisztika
Bicske

2011. 01. 01.-2016.09.30.

Csabdi út 2011.08.12 Háziállat az úttesten nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2011.02.07 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2011.04.08 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2016.07.10
Megfelelő oldaltávolság hiánya + 

figyelmetlenség
nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2013.06.15 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út – TESCO parkoló 2013.12.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2014.10.15
Nem a jármű sajátosságainak 

megfelelően vezetett
nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2014.12.03 Szabálytalan balra kanyarodás nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2015.10.19 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2015.03.20 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út – TESCO parkoló 2013.10.28 ??? nem volt

Csabdi út – TESCO parkoló 2013.11.04 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2011.06.09 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2013.05.13 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2016.08.12 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2016.08.31 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2014.12.11
Nem a jármű sajátosságainak 

megfelelően közlekedett
nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2014.10.31 Jármű vezetőjének egyéb hibája nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2014.05.16 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2013.10.22 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2013.03.13 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csabdi út TESCO parkoló 2013.04.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csákvári út 2015.05.24
Elsőbbség meg nem adása a jobbról 

érkező jármű részére
1 fő könnyű

Csákvári út 2015.05.24 Szabálytalan hátramenet nem volt

Csokonai utca 2011.05.28 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Deák Ferenc utca 2015.11.18 Szabálytalan hátramenet nem volt

Diófa utca 2012.04.28
Sebesség nem megfelelő használata a 

látási viszonyokhoz
1 fő könnyű

Erdőalja – Csók utca kereszteződése 2012.08.08 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Erkel Ferenc – Bányász utca 

kereszteződése
2013.03.08 Elsőbbség meg nem adása 2 fő könnyű

Erkel Ferenc – Barki utca 

kereszteződése
2013.10.24 Jobbra kanyarodási szabály megszegése nem volt

Erkel Ferenc –Török Bálint utca 

kereszteződése
2014.02.04 Szabálytalan hátramenet nem volt

Erkel Ferenc – Török Bálint utca 

kereszteződése
2014.05.17 Megfelelő oldaltávolság hiánya nem volt

Fáy András utca 2016.05.04 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Flóriánna tér 2014.09.05 Haladás az úton 1 fő könnyű

Flóriánna tér 2015.06.25
Más vezetők akadályozása a 

közlekedésben
1 fő könnyű

Gárdonyi Géza utca 2014.12.04 Szabálytalan kikerülés nem volt

Hősök tere 2013.07.12
Elsőbbség adás meg nem adása a jobb 

kéz felől érkező jármű részére
1 fő könnyű

Hősök tere – József Attila utca 

kereszteződés
2013.08.21

Elsőbbadás kötelező tábla figyelmen 

kívül hagyása
nem volt

1 fő könnyű

1 fő súlyos

Jakab – Arany János utca 

kereszteződése
2011.09.02

Elsőbbségadás meg nem adása jobbról 

érkező járművel szemben
nem volt

Jakab – Arany János utca 

kereszteződése
2012.08.16 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kanizsai utca 2012.07.23
Úttest bal oldalának szabálytalan 

igénybevétele
nem volt

Kanizsai utca 2013.08.19 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kanizsai utca 2016.07.15 Háziállatok az úttesten nem volt

Kanizsai – Bogya utca 2011.04.15 Egyenes ívbe haladt a ??? nem volt

Kanizsai–Bogya Károly utca 

kereszteződése
2016.03.14

Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla 

figyelmen kívül hagyása
nem volt

Kanizsai – Szent László utca 

kereszteződése
2015.12.21 Kanyarodási szabály megszegése nem volt

Kerecsendi – Űrhajós utca 

kereszteződése
2011.01.06 Sebesség nem megfelelő használata nem volt

Kézai Simon – Vasvári Pál utca 

kereszteződése
2013.03.12

Elsőbbadás kötelező tábla figyelmen 

kívül hagyása
nem volt

Kinizsi utca 2014.11.28
Járművel nem a forgalmi, időjárási, látási 

viszonyoknak megfelelően közlekedett
nem volt

Jakab – Szent István utca 

kereszteződése
2011.01.23 Szabálytalan hátramenet



Hol történt? Mikor történt? Baleset oka Sérülés jellege

Baleseti statisztika
Bicske

2011. 01. 01.-2016.09.30.

Kinizsi utca 2016.02.22 Gyalogosok hibája 1 fő könnyű

Kisfaludy utca 2011.11.11 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kisfaludy utca 2011.12.21
Sebesség nem megfelelő alkalmazása az 

útviszonyok és az útburkolat állapotához
nem volt

Kisfaludy utca 2013.05.10 Figyelmetlen hátramenet nem volt

Kisfaludy utca 2012.08.12
Sebesség nem megfelelő alkalmazása a 

jármű sajátosságaihoz mérten
nem volt

Kisfaludy utca 2012.08.29 Szabálytalan hátramenet nem volt

1 fő súlyos

1 fő könnyű

Kisfaludy utca 2014.12.19 Szabálytalan kikerülés nem volt

Kisfaludy utca 2015.03.20 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kisfaludy utca 2015.04.14 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Kisfaludy utca 2015.12.05

Balra kanyarodó jármű vezetője nem 

győződött meg a bekanyarodás előtt, 

hogy járműve előzését más jármű 

megkezdte-e

nem volt

Kisfaludy utca 2015.12.05 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Kisfaludy utca 2013.08.23 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kisfaludy utca 2015.12.11 Ismeretlen??? nem volt

Kisfaludy – Batthyányi utca 

kereszteződése
2015.08.27 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Kisfaludy – Batthyányi utca 

kereszteződése
2012.12.04

Közlekedés biztonsága elleni 

bűncselekmény
nem volt

1 fő könnyű

1 fő súlyos

Kisfaludy- Madách utca 

kereszteződése
2012.01.19

Sebesség nem megfelelő alkalmazása az 

útviszonyokhoz
3 fő könnyű

Kisfaludy – Deák Ferenc utca 

kereszteződése
2012.05.18

Balra bekanyarodás előtt a jármű 

vezetője nem győződött meg, hogy az 

előzést más jármű megkezdte-e

nem volt

Kisfaludy – Deák Ferenc utca 

kereszteződése
2013.09.13

Elsőbbség meg nem adása a közúti 

jelzőtáblák alapján
nem volt

Kisfaludy – Tatai utca 

kereszteződése
2014.01.03

Sebesség nem megfelelő alkalmazása a 

jármű sajátosságaihoz képest
nem volt

Kisfaludy – Kossuth utca 

kereszteződése
2013.05.29 Szabálytalan hátramenet + ittas vezetés nem volt

Klapka György utca 2016.08.22 Elsőbbség meg nem adása könnyű????

Kodály Zoltán utca 2014.12.14 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Kodály Zoltán – Török Bálint utca 

kereszteződése
2015.04.01 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Kodály Zoltán – Magyar Sándor  

utca kereszteződése
2015.06.06 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Kölcsey utca 2011.02.17 Megfelelő oldaltávolság hibája nem volt

Kölcsey utca 2015.10.14 Haladás az úton nem volt

Kölcsey – Tatai út kereszteződése 2013.10.04 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Kölcsey –Tatai út kereszteződése 2016.07.29 Kanyarodás szabályainak megszegése nem volt

Kossuth utca 2011.04.15 Figyelmetlen gondatlan vezetés 4 fő könnyű

Kossuth utca 2014.01.28
Nem az út vonalvezetésének megfelelően 

vezetett
nem volt

Kossuth utca 2014.02.12 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kossuth utca 2014.03.30 Szabálytalan hátramenet 1 fő súlyos

Kossuth utca 2014.04.24 Nem megfelelő követési távolság nem volt

Kossuth utca 2014.05.13 Haladás az úton nem volt

Kossuth utca 2014.08.19 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth utca 2014.09.12
Elsőbbségadás meg nem adása a 

forgalomban való bekapcsolódáskor
nem volt

Kossuth utca 2015.06.15 Követési távolság be nem tartása 1 fő könnyű

Kossuth utca 2015.01.03 Szabálytalan elindulás nem volt

Kossuth utca 2015.07.16 Járművével nem megfelelően közlekedett nem volt

Kossuth utca 2015.09.26 Követési távolság be nem tartása nem volt

Kossuth utca 2015.12.07 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth utca 2016.03.01 Elindulás szabályainak megszegése nem volt

Kossuth utca 2016.09.17 Haladás az úton nem volt

Kossuth utca 2014.06.26 Jármű nem megfelelő rögzítése nem volt

Kossuth utca 2014.07.20 Abszolút sebességtúllépés nem volt

Kossuth utca és a LIDL áruházhoz 

vezető út kereszteződése
2013.06.16 Figyelmetlen gondatlan vezetés 1 fő súlyos

Kossuth – Kisfaludy utca 

kereszteződése
2011.06.11 ??? nem volt

Kossuth – Rózsa utca kereszteződése 2011.08.04 Elsőbbségadás elmulasztása 1 fő könnyű

Kisfaludy utca 2013.07.20 Sebesség nem megfelelő alkalmazása

Kisfaludy –Madách István utca 

kereszteződése
2013.09.27 Elsőbbség meg nem adása
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Kossuth – Rózsa utca kereszteződése 2011.10.29 Elsőbbségadás meg nem adása nem volt

Kossuth – Rózsa utca kereszteződése 2013.11.07
Balra kanyarodás szabályainak 

megszegése
1 fő súlyos

Kossuth - Rózsa utca 2015.04.01 Követési távolság be nem tartása nem volt

Kossuth – Rózsa utca kereszteződése 2014.12.02 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2011.05.10 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kossuth tér 2011.05.16
Úttest bal oldalának szabálytalan 

igénybevétele
nem volt

Kossuth tér 2011.10.05 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2011.09.02 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2011.08.22 Szabálytalan, figyelmetlen hátramenet nem volt

Kossuth tér 2012.02.10 Szabálytalan kanyarodás nem volt

Kossuth tér 2012.05.25 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2012.05.10 Hátramenet szabályainak megszegése nem volt

Kossuth tér 2012.04.11 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kossuth tér 2012.06.05 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2012.09.02 Személygépkocsi elgurult nem volt

Kossuth tér 2012.11.05 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2013.07.08
Elsőbbadás kötelező tábla figyelmen 

kívül hagyása
nem volt

Kossuth tér 2014.04.09 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kossuth tér 2014.09.12 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Kossuth tér 2014.09.18 Figyelmetlen hátramenet nem volt

Kossuth tér 2014.09.24 Egy irányba haladó jármű akadályozása 1 fő könnyű

Kossuth tér 2014.10.03 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2014.10.28 Követési távolság be nem tartása nem volt

Kossuth tér 2014.10.30 Elsőbbség meg nem adása  nem volt

Kossuth tér 2014.12.03 Szabálytalan hátramenet nem volt

1 fő könnyű

1 fő súlyos

Kossuth tér 2015.07.15 Követési távolság be nem tartása nem volt

Kossuth tér 2015.05.14 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2015.08.24 Haladás az úton nem volt

Kossuth tér 2015.07.03 Követési távolság be nem tartása nem volt

Kossuth tér 2015.09.14 Haladás az úton nem volt

Kossuth tér 2016.01.13 Irányváltoztatás nem volt

Kossuth tér 2016.03.24 Elsőbbség az útkereszteződésben nem volt

Kossuth tér 2016.09.02 Szabálytalan megfordulás nem volt

Kossuth tér 2014.06.11 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2014.07.20 Elsőbbség az útkereszteződésen nem volt

Kossuth tér 2013.12.27 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér 2013.09.09
Sebesség nem megfelelő alkalmazása a 

jármű sajátosságaihoz képest
nem volt

Kossuth tér - József Attila utca – 

Hősök tere –kereszteződés
2011.05.13 Elsőbbség meg nem adása 1 fő könnyű

Kossuth tér – József Attila utca 

kereszteződése
2014.12.11 Elsőbbség az úton közlekedő tábla után nem volt

Kossuth tér – József Attila utca 

kereszteződése
2012.02.02 Elsőbbségadás meg nem adása nem volt

Kossuth tér – József Attila utca 

kereszteződése
2013.07.12

Elsőbbadás kötelező tábla figyelmen 

kívül hagyása
1 fő könnyű

Kossuth tér – Kossuth utca 

kereszteződése
2013.11.21

Elsőbbség meg nem adása a kijelölt 

gyalogos átkelőhelyet használó 

gyalogosnak

1 fő könnyű

Kossuth tér SPAR parkoló 2011.07.09 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér SPAR parkoló 2012.06.02 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér SPAR parkoló 2014.02.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Kossuth tér SPAR parkoló 2015.03.11 Szabálytalan hátramenet nem volt

LIDL áruház 2015.04.28
Nem az időjárási viszonyoknak 

megfelelően közlekedett
nem volt

LIDL parkoló 2012.09.12 Szabálytalan hátramenet nem volt

LIDL parkoló 2013.06.18 Figyelmetlen hátramenet nem volt

LIDL parkoló 2015.06.15 Szabálytalan hátramenet nem volt

LIDL-höz vezető út 2016.09.29 ??? nem volt

Losonczi utca 2013.06.18
Sebesség nem megfelelő használata az 

útburkolathoz képest
nem volt

Losonczi utca 2015.08.04 Szabálytalan hátramenet nem volt

Losonczi utca 2015.11.15
Járművel nem a forgalmi, időjárási, látási 

viszonyoknak megfelelően közlekedett
nem volt

MÁV vasútállomás nagy 2013.10.20 Vasúti szabálysértés 1 fő könnyű

Móricz Zsigmond utca 7-9.

Vasútállomás előtti parkoló

Móricz Zsigmond utca vasútállomás 2012.04.10 Le és felszállás közbeni figyelmetlenség 1 fő könnyű

Kossuth tér 2015.02.19
Sebesség nem megfelelő alkalmazása a 

jármű sajátosságaihoz képest

2011.01.12 Szabálytalan hátramenet nem volt
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Petőfi utca 2016.08.01 Haladás az úton nem volt

Petőfi tér 2015.11.23 Elsőbbség meg nem adása 1 fő súlyos

Prohászka utca 2013.10.31 Megfordulás szabályainak megszegése nem volt

Prohászka utca 2014.12.19 Szabálytalan kikerülés nem volt

Prohászka utca 2015.11.06 Figyelmetlen gondatlan vezetés 1 fő súlyos

Prohászka – József Attila utca 

kereszteződése
2013.02.22 Irányváltoztatási szabály megsértése nem volt

Rozgonyi út 2015.06.18 Haladás az úton nem volt

Rózsa- Batthyányi utca 

kereszteződése
2011.01.25 Sebesség nem megfelelő alkalmazása nem volt

Rózsa - Batthyányi utca 

kereszteződése
2013.11.21

Sebesség nem megfelelő használata az 

útburkolathoz képest
nem volt

SPAR áruház parkoló 2011.07.20 Szabálytalan hátramenet nem volt

SPAR áruház parkoló 2013.07.05 Szabálytalan hátramenet nem volt

SPAR áruház parkoló 2015.06.14 Követési távolság be nem tartása nem volt

SPAR áruház parkoló 2016.07.21 Figyelmetlen hátramenet nem volt

Széles-csapás utca 2012.04.25 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Széles-csapás utca 2014.08.21 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Szent Imre utca 2011.04.02 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Szent Imre – Török Bálint utca 

kereszteződése
2015.09.07 Elsőbbség az útkereszteződésben nem volt

Szent István út 2011.03.24 Feltehetően szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2013.03.07 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2013.10.31 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2015.05.17 Nem az út vonalán vezetett 1 fő könnyű

Szent István út 2015.10.04 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2016.09.05 Szabálytalan tolatás nem volt

Szent István út 2016.02.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2014.07.19 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István út 2014.03.31
Igavonásra is használt járművek 

megvadulása
nem volt

Szent István út 2013.03.08 Sebesség nem megfelelő alkalmazása nem volt

Szent István út parkoló 2014.05.26 Szabálytalan hátramenet nem volt

Szent István – Tatai út 2016.07.16 Követési távolság be nem tartása nem volt

Szent István – Tatai utca 

kereszteződése
2016.05.20

Balra kanyarodás szabályainak 

megszegése
nem volt

Táncsics utca 2013.01.01 Sebesség nem megfelelő alkalmazása nem volt

Táncsics utca 2013.06.13 Szabálytalan hátramenet 1 fő könnyű

Táncsics utca 2013.02.05
Sebesség nem megfelelő használata az 

útburkolathoz képest
nem volt

Táncsics utca 2013.04.05 Követési távolság megszegése nem volt

Táncsics utca 2013.05.04 Követési távolság megszegése nem volt

Táncsics utca 2013.05.10
Figyelmetlen gondatlan vezetés + 

követési távolság megszegése 
1 fő súlyos

Táncsics utca 2014.12.01 Megfordulás szabályainak megszegése ???

Táncsics utca 2015.06.27 Követési távolság be nem tartása 1 fő könnyű

Táncsics utca 2015.08.20

Balra kanyarodó jármű vezetője nem 

győződött meg a bekanyarodás előtt, 

hogy járműve előzését más jármű 

megkezdte-e

nem volt

Táncsics utca 2016.01.18 Szabálytalan hátramenet nem volt

Táncsics utca 2016.02.15 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Tatai út 2016.06.23 Közforgalom elől elzárt magánút könnyű????

Tatai út 2016.07.12 Haladás az úton nem volt

Tatai út 2016.08.13 Kanyarodás szabályainak megszegése 1 fő könnyű

Tatai út 2016.09.07 Elalvás vezetés közben 1 fő könnyű

Tatai út 2015.06.12 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Török Bálint utca 2014.10.28 Elsőbbség meg nem adása nem volt

Uszoda mellet 2013.01.10 Szabálytalan hátramenet nem volt

Vereckei utca 2012.08.22 Szabálytalan kikerülés 1 fő súlyos

Vereckei utca 2014.10.21 Szabálytalan hátramenet nem volt

Vörösmarty Mihály utca 2011.10.29

Balra bekanyarodás előtt a jármű 

vezetője nem győződött meg, hogy az 

előzést más jármű megkezdte-e

nem volt

Vörösmarty Mihály utca 2012.09.29 Figyelmetlen gondatlan vezetés nem volt

Vörösmarty Mihály utca 2014.10.18 Haladás az úton nem volt

Vörösmarty Mihály utca 2015.09.06 Sebesség nem megfelelő használata 1 fő könnyű

Vörösmarty – Prohászka utca 

kereszteződése
2014.07.29

Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla 

figyelmen kívül hagyása
nem volt

Vörösmarty – Bihari utca és a 

Losonczi vasúti híd kereszteződése
2011.01.25 Sebesség nem megfelelő alkalmazása nem volt


