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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 34. § (2) bekezdése előírja, hogy a közutak 

forgalmi rendjét a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 

esetén, de legalább ötévenként a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 

módosítania kell. Legutóbb 2019-ben készült átfogó felülvizsgálati tanulmány Ócsai 

István közlekedési menedzser, igazságügyi közlekedési és műszaki szakértő által. Az 

ebben javasolt intézkedések, beavatkozások és beruházások megvalósulásáról szóló 

beszámolót a testület a június végi ülésén tárgyalta. 

 

Az azóta eltelt időben több igény merült fel, illetve lakossági megkeresés is érkezett a 

forgalmi rend módosítása miatt. 35 városlakó által aláírt kérelem érkezett a Báthori 

utcából a kétirányú forgalmi rend visszaállítása érdekében (1. számú melléklet) 

 

Megkeresésünkre a Dombóvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya az alábbi 

észrevételeket, javaslatokat küldte meg a forgalmi renddel kapcsolatban (2. számú 

melléklet): 

 

1. A Báthori utcában az egyirányú forgalmi rend feloldása, kétirányú forgalmi rend 

bevezetése: 

 

Korábbi lakossági igény miatt az utcában egyirányú forgalmi rend került 

kialakításra. Sajnos a hozzá fűzött reményeket - miszerint csökken a 

gépkocsiforgalom, és ezáltal biztosságosabbá válik a közlekedés - nem váltotta 

be, azonban a lakóknak lényegesen megnehezíti, körülményesebbé teszi a 

közlekedést. 

A Dombóvári Rendőrkapitányság álláspontja szerint a járműforgalom mértéke 

nem indokolja az egyirányú rend fenntartását, a kétirányú forgalmi rend 

közlekedésbiztonsági szempontból bevezethető, melyet a lakossági 

visszajelzések is alátámasztanak. 

 

Önkormányzati álláspont: az utcában lakók kérelmének támogatása, a kétirányú 

forgalmi rend visszaállítása. 

 

2. A Dombó Pál utcában az egyirányú forgalmi rend feloldása, kétirányú forgalmi 

rend bevezetése:  

 

Az elmúlt években a várost érintő megnövekedett járműforgalom miatt a Dombó 

Pál utcában (a Hunyadi tér, illetve a Bezerédj utca közötti útszakaszon) kialakított 

egyirányú forgalmi rend fenntartása a továbbiakban indokolatlan. Az érintett 

útszakaszhoz kapcsolódó egyirányú utcák kialakítása, valamint  a város területén 

lévő állami- és közigazgatási intézmények, pénzintézetek és jelentősebb 

ügyfélforgalmat lebonyolító üzletek, irodák gépjárművel történő megközelítése, 

illetve az onnan való távozás, továbbá az érintett járműforgalom a korábbi 

évekhez képest nemcsak a Szent István tér – Pannónia út kereszteződésben – 

gyakran nagyobb mértékű torlódásokat okozva – koncentrálódik, hanem ebből 
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eredően a Vörösmarty utca – Pannónia út, illetve a Kölcsey utca – Pannónia út 

kereszteződésekben is megnövekedett, így ezeket az útszakaszokat jelentősen 

terheli. Az elmúlt évek tapasztalatait, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, 

valamint az egyéni és közösségi közlekedés igényeit szem előtt tartva a belvárost 

érintő forgalmi rend megfelelő kialakítása, továbbá az érintett útszakaszon 

közlekedésbiztonsági szempontból történő, a járműforgalom zavartalan, 

dinamikusabb előmozdítása érdekében szükséges a korábbi, kétirányú forgalmi 

rend bevezetése, egyúttal az útburkolati jellel kialakított kerékpársávok 

megszüntetése.  

 

Önkormányzati álláspont: Véleményünk szerint a Rendőrkapitányság indítványa 

támogatásra érdemes. 

 

3. A Rákóczi utcában és a Pannónia úton telepített növényzet kezelése 

 

A Rákóczi utca – Tinódi utca, valamint a Rákóczi utca – Perczel utca 

kereszteződésben, továbbá a Szent István tér – Pannónia út kereszteződésében 

telepített növényzet – különösen a tavaszi, nyári időszakban – akadályozza a 

járművezetők kilátását, ezáltal elindulását, ráhajtását a Rákóczi utcára, illetve a 

Pannónia útra, ezért közlekedésbiztonsági szempontból szükséges a növényzet 

áttelepítése, vagy folyamatos karbantartása.  

 

Önkormányzati álláspont: A Rákóczi utcai sövényeket az ott lakó 

ingatlantulajdonosok telepítették, a kezelésük a tulajdonos feladata. Erre szükség 

esetén felszólítjuk őket, illetve a munkák elvégzésének elmaradása esetén a 

sövény nyírását elvégeztetjük. A Szent István téren és a Pannónia úton lévő 

sövények kezelését a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. végzi folyamatosan.  

 

4. A Kórház utca északi részén kialakított autóbusz-megállóhelyek átalakítása, 

áthelyezése: 

 

A Kórház utca jelentős mértékű (személy- és teherszállító) járműforgalommal 

érintett szakaszán, a Horvay János utca kereszteződésben a kanyarodni kívánó 

nagyobb járművek miatt, a Szent Lukács Kórház udvarára történő ki- és behajtás 

következtében, valamint a Kórház látogatói számára épített, nagy mértékű 

járműforgalmat lebonyolító járműparkoló, továbbá a kijelölt gyalogos 

átkelőhelyeken zajló jelentős gyalogosforgalom miatt szabályos megállás esetén 

is mindkét haladási irányt tekintve rendszeresen balesetveszélyes szituációk és 

forgalmi torlódások alakulnak ki. 

Közlekedésbiztonsági szempontból az érintett autóbusz-megállóhelyek 

átalakítása, áthelyezése indokolt.  

 

Önkormányzati álláspont: Az érintett terület valóban zsúfolt közlekedési 

szempontból, de a buszmegállók csak jelentős távolságra lennének áthelyezhetők 

mindkét irányba, mely a nehézséget okozna a tömegközlekedést választók 

számára, így nem javasoljuk az áthelyezést.  
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5. A IX. utcai autóbusz-megállóhely átalakítása, áthelyezése 

 

A IX. utcában kialakított autóbusz-megállóhely a Fő utcai útkanyarulat miatti 

beláthatóság, illetve az útkanyarulat és az autóbusz-megállóhely közötti 

útszakaszon a kikerülés szempontjából – a szakaz rövidsége miatt – az autóbuszok 

szabályos megállása esetén is mindkét haladási irányt tekintve balesetveszéllyel jár.  

Közlekedésbiztonsági szempontból az érintett autóbusz-megállóhelyek átalakítása, 

áthelyezése indokolt. 

 

Önkormányzati álláspont: Tekintettel arra, hogy rendkívül kisforgalmú az érintett 

megálló, az áthelyezése nem indokolt. 

 

6. Járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek működésének, 

összehangolása 

 

Szükséges a város területén húzódó és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 

lévő közlekedési útvonalak átkelési szakaszain kihelyezett, a járműforgalom 

irányítására szolgáló fényjelző készülékek működésével, összehangolásával 

kapcsolatos egyeztetés megtartása.  

 

A fényjelző készülékek működését időnként – főleg szabad- és munkaszüneti 

napokon – a forgalmi viszonyok nem teszik szükségessé, ezért kezdeményezzük a 

szükséges egyeztetést a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. 

 

A fentiek alapján az alábbi forgalmi rend módosításokat javaslom eszközölni:  

  

1. A Dombó Pál utcának a Hunyadi tér és a Bezerédj utca közötti szakaszán az 

egyirányú forgalmi rend megszüntetése. 

 

2. A Dombó Pál utcának a Móricz Zsigmond utca és a Bartók Béla utca közötti 

szakaszán az egyirányú forgalmi rend megszüntetése, a kereszteződésnél lévő 

„egyirányú forgalmi út” jelzőtáblának a Bartók Béla utca – Dombó Pál utca 

sarokra történő áthelyezése a Bartók Béla utca irányába. 

 

3. A Báthori utcában az egyirányú forgalmi rend feloldása, kétirányú forgalmi rend 

bevezetése a teljes szakaszon. 
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Határozati javaslat 

egyes belterületi közutak forgalmi rendjének módosításáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár Város 

Önkormányzata kezelésben lévő alábbi belterületi közutak forgalmi rendjének 

megváltoztatásával a következők szerint:  

 

1. A Dombó Pál utcának a Hunyadi tér és a Bezerédj utca közötti szakaszán a 

gépjárművekre vonatkozó egyirányú forgalmi rend megszüntetése, kétirányú 

forgalmi rend bevezetése. 

 

2. A Dombó Pál utcának a Móricz Zsigmond utca és a Bartók Béla utca közötti 

szakaszán az egyirányú forgalmi rend megszüntetése, kétirányú forgalmi rend 

bevezetése, a Dombó Pál utca – Móricz Zsigmond utca kereszteződésnél lévő 

egyirányú forgalmi út jelzőtábla áthelyezése a Dombó Pál utca – Bartók Béla 

utca kereszteződésébe a Bartók Béla utca irányába.  

 

3. A Báthori utcában az egyirányú forgalmi rend megszüntetése a Bajcsy-Zsilinszky 

utca és Pázmány Péter utca közötti szakaszon, kétirányú forgalmi rend 

bevezetése az utca teljes hosszában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


