
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (V.26.) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról 
 

 Hatályos: 2022. 03. 05 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 
módosított 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonú közutak 
forgalmi rendjének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Az Önkormányzat Kunhegyes Város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú 
közutak alá-fölérendeltségét szövegesen az 1. számú melléklet, térképi formában a 2. számú 
melléklet szerint szabályozza. 

2. § (1) Az Önkormányzat Kunhegyes Város közigazgatási területén az önkormányzati 
tulajdonú közutak forgalmi rendjét a 3. számú melléklet szerint szabályozza. 

(2) A forgalmi rendnek megfelelően a közúti jelzőtáblák kihelyezéséről és karbantartásáról 
az Önkormányzat gondoskodik. 

3. § Az önkormányzat területén az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjét – a 

forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 
ötévenként – felülvizsgálja. 

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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1. számú melléklet a 14/2006. (V.26.) rendelethez 

 Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi közutak útkategóriákba sorolása 

 (a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 2. §-a alapján) 

 

 

 A Magyar Közút Kht. kezelésében lévő országos közutak: 
 

 34. számú Tiszafüred – Fegyvernek összekötő másodrendű főút (Kossuth Lajos utca (Szabadság térig) - Szabadság tér – Rákóczi utca – Kunmadarasi út) 

 3222 számú Tiszagyenda - Kunhegyes összekötő út (Ady Endre utca – Tiszagyendai út) 

 3221 számú Kunhegyes - Abádszalók összekötő út (Kossuth Lajos utca (Szabadság tértől) – Abádszalóki út) 

 3217 számú Kunhegyes - Tiszaszőlős összekötő út (Széchenyi utca – Tiszaszentimrei út) 

 32325 számú vasúti hozzájáró út (Széchenyi utcától a vasútállomásig) 

 Önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű főutak: 
 

 Gyepszél utca – Széchenyi utca (Gyepszél utca folytatása a Tiszaszentimrei útig) 

 Árpád körút 

 Önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutak: 
 

 Csokonai utca 

 Arany János utca 

 Kazinczy utca 

 Kisfaludi utca 

 Garay utca 

 Petőfi utca 

 Dózsa György utca 

 Beloiannisz utca 

 Hajnal utca 

 Béke utca 

 Kolbászszék utca 

 Zádor utca 

 Purgány utca 

 Kuthen vezér utca 

 

 



Önkormányzat tulajdonában lévő kiszolgáló és lakóutak:         2. melléklet 

 

 a fentiekben fel nem sorolt összes belterületi út 
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2. számú melléklet



 

 

3. számú melléklet 
(1. számú melléklet a 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelethez) 

 

Önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendje 

 

A forgalmi rendet az alábbiakban felsorolt közúti jelzőtáblák szabályozzák 

 

 

1.      Ady Endre utca (Tűzoltóság bekötő útja) 
(felmérés iránya: Ady Endre utca felől a Tűzoltóság felé haladva) 
 

1.1.   Bekötőút. – Ady Endre utca kereszteződésénél 
1.1.1.   „Megállni tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra) 
1.1.2.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

1.2.   0+050 km szelvényben 

1.2.1. „Várakozóhely” közúti jelzőtábla „Jobbra” kiegészítő jelzéssel (KRESZ 110. ábra) 
1.3.   0+066 km szelvényben 

1.3.1.   „Mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtábla „Kivéve hivatali gépkocsi” 
kiegészítő jelzéssel (KRESZ 40. ábra) 

 

2.1      Piac utca (régen bekötő út – az Ady Endre utca piaci bekötő útja). 
(felmérés iránya: Ady Endre utca felől a Mirhó köz felé haladva): 

1.1. Piac utca – Ady Endre utca kereszteződésénél  
1.1.1. „Egyirányú forgalmi út” közúti jelzőtábla (KRESZ 104. ábra). 

1.2. Piac utca - Mirhó köz kereszteződésénél 
1.2.1. „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  

Szembejövő forgalom részére: 

1.2.2. „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 53. ábra.)  
 

3.      Arany János utca 

(felmérés iránya: Petőfi Sándor utca felől a Csokonai utca felé haladva) 
3.1.   Arany János utca – Petőfi Sándor utca kereszteződésénél 

3.1.1.   szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

3.2.   Arany János utca – Ady Endre utca kereszteződésénél 
3.2.1.   „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 11. ábra) 
3.2.2.  szembejövő forgalom részére: „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 11. ábra) 

3.3.   Arany János utca – Vörösmarty utca kereszteződésénél 
3.3.1.  szembejövő forgalom részére: „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 89. ábra) 

3.4.   Arany János utca – Csokonai utca kereszteződésénél 
3.4.1.   „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 
1 A rendelet szövegét módosította a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. február 12-től 



 

 

 

4.      Árpád körút[1] 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Rákóczi utca felé haladva) 
4.1.   Árpád körút – Kossuth Lajos utca kereszteződésénél 

4.1.1.  „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
4.2.   Árpád körút – Kossuth Lajos utca kereszteződésénél 

4.2.1.  szembejövő forgalom részére: „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 11. ábra) 

4.3.   Árpád körút – 3. számú zug kereszteződésénél 
4.3.1.  szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.4.   Árpád körút – 3. számú zug kereszteződésénél 
4.4.1.  „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.5.   Árpád körút – Bem utca kereszteződésénél 
4.5.1.  szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.6.   Árpád körút – Bem utca kereszteződésénél 
4.6.1.  „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.7.   Árpád körút – Sánta köz kereszteződésénél 
4.7.1.  szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.8.   Árpád körút – Sánta köz kereszteződésénél 
4.8.1.  „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.9.   Árpád körút – Malinovszkij utca kereszteződésénél 
4.9.1.  szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.10.        Árpád körút - Malinovszkij utca kereszteződésénél 
4.10.1.      a kereszteződés előtt: „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtábla (KRESZ 
89. ábra) 
4.10.2.      szembejövő forgalom részére a kereszteződés előtt: „Útkereszteződés alárendelt 
úttal” közúti jelzőtábla (KRESZ 89. ábra) 

4.11.        Árpád körút – Malinovszkij utca kereszteződésénél 
4.11.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.12.        Árpád körút – Purgány utca kereszteződésénél 
4.12.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.13.        Árpád körút – Purgány utca kereszteződésénél 
4.13.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.14.        Árpád körút – Bocskai utca kereszteződésénél 
4.14.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.15.        Árpád körút – Bocskai utca kereszteződésénél 
4.15.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.16.        Árpád körút – Zádor utca kereszteződésénél 
4.16.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 



 

 

4.17.        Árpád körút – Zádor utca kereszteződésénél 
4.17.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.18.        Árpád körút – Kolbászszék utca kereszteződésénél 
4.18.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.19.        Árpád körút – Kolbászszék utca kereszteződésénél 
4.19.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.20.        Árpád körút – 65-75. számú zug kereszteződésénél 
4.20.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 

ábra) 
4.21.        Árpád körút – 65-75. számú zug kereszteződésénél 

4.21.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
4.22.        Árpád körút – Wesselényi utca kereszteződésénél 

4.22.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra) 

4.23.        Árpád körút – Wesselényi utca kereszteződésénél 
4.23.1.      „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

4.24.        Árpád körút - Rákóczi utca kereszteződésénél 
4.24.1.       „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 11. ábra) 
4.24.2.      Útburkolati jel (kötelező megállás helyét jelző vonal (KRESZ 154. ábra)). 

4.25.        Árpád körút – Rákóczi utca kereszteződésénél 
4.25.1.      szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7.5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. 
ábra)” 

 

5.      Árpád krt. 3. sz. zug 

(felmérés iránya: Árpád körút felől) 
 

5.1.   1040 hrsz.-ú zug –Árpád körút kereszteződésénél     
5.1.1.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

 

6.      Beloiannisz utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Dobó utca felé haladva) 
6.1.   Beloiannisz utca –Rákóczi utca kereszteződésénél 

6.1.1.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

6.2.   Beloiannisz utca –Dózsa György utca kereszteződésénél 
6.2.1.  „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
6.2.2.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 

ábra) 
6.3.   Beloiannisz utca –Dobó utca kereszteződésénél 

6.3.1.  „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
 

7.      Bem utca 

(felmérés iránya: Árpád körút felől a Pósa Lajos utca felé haladva) 
 



 

 

7.1.   Bem utca –Árpád körút kereszteződésénél 
7.1.1.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

 

8.      Bercsényi utca 

(felmérés iránya: Kolbászszék utca felől a Wesselényi utca felé haladva) 
 

8.1.   Bercsényi utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél 
8.1.1.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

8.2.   Bercsényi utca –Wesselényi utca kereszteződésénél 
8.2.1.   „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

9.      Berzsenyi utca 

(felmérés iránya: Kossuth utca felől a Szegfű utca felé haladva) 
 

9.1.   Berzsenyi utca –Kossuth utca kereszteződésénél 
9.1.1.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

9.2.   Berzsenyi utca –Arany János utca kereszteződésénél 
9.2.1.   „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
9.2.2.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

9.3.   Berzsenyi utca –Feketehegy utca kereszteződésénél 
9.3.1.   „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
9.3.2.  szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. 
ábra) 

9.4.   Berzsenyi utca –Szegfű utca kereszteződésénél 
9.4.1.   „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

10.  Bethlen Gábor utca 

(felmérés iránya: Dózsa György utca felől a Rákóczi utca felé haladva) 
10.1.        Bethlen Gábor utca –Dózsa György utca kereszteződésénél 

10.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

10.2.        Bethlen Gábor utca –Lakótelepi bejáró kereszteződésénél 
10.2.1.       „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 53. ábra) 
10.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Szembejövő forgalom” közúti jelzőtábla (KRESZ 
72. ábra) 

 

11.  Bezerédi utca 

(felmérés iránya: Kolbászszék utca felől a Wesselényi utca felé haladva) 
 

11.1.        Bezerédi utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél 
11.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 



 

 

11.2.        Bezerédi utca –Wesselényi utca kereszteződésénél 
11.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  

 

12.  Béke utca[2] 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Zádor utca felé haladva) 
 

12.1.        Béke utca –Rákóczi utca kereszteződésénél 
12.1.1.       „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 43. ábra)  
12.1.2.      „Megállni tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra) 
12.1.3.      szembejövő forgalom részére: „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 11. ábra)  

12.2.        Béke utca –Busz pályaudvar bejáratának kereszteződésénél 
12.2.1.      szembejövő forgalom részére: „Megállni tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra) 

12.3.        Béke utca –Busz pályaudvar kijáratának kereszteződésénél 
12.3.1.      szembejövő forgalom részére: „Megállni tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra)  

12.4.        Béke utca –Wesselényi utca kereszteződésénél 
12.4.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
12.4.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 
12.4.3.      szemben jövő forgalom részére: "Súlykorlátozás (7,5 t)" közúti jelzőtábla (KRESZ 
38. ábra)  

12.5.        Béke utca 8. szám alatti ingatlan előtt 
12.5.1.      "Súlykorlátozás (7,5 t)" közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

 

13.  Benzinkút 
(felmérés iránya: Berzsenyi utca felől a Kossuth Lajos utca felé haladva) 

 

13.1.        Benzinkúti bevezető út –Berzsenyi utca kereszteződésénél 
13.1.1.      „Egyirányú forgalmi út” közúti jelzőtábla (KRESZ 104. ábra)  

13.2.        Benzinkúti kivezető út –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél 
13.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
13.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 53. ábra)  

 

14.  Bocskai utca 

(felmérés iránya: Árpád körút felől a Nyílt utca felé haladva) 
 

14.1.        Bocskai utca –Árpád körút kereszteződésénél   
14.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra)  

 

15.  Busz pályaudvar 

 

15.1.        Bejárat  
15.1.1.       „Kötelező haladási irány” közúti jelzőtábla (KRESZ 17. ábra)  
15.1.2.      „Mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtábla „Kivéve VOLÁN” kiegészítő 
táblával (KRESZ 40. ábra)  



 

 

15.2.        Belső leálló  

15.2.1.       „Kötelező haladási irány” közúti jelzőtábla (KRESZ 17. ábra)  
15.2.2.      „Mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 40. ábra) „Kivéve 

VOLÁN” kiegészítő táblával 
15.3.        Kijárat  

15.3.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
15.3.2.      szembejövő forgalom részére: „Mindkét irányból behajtani tilos” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 40. ábra)  

 

16.  Csokonai utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Feketehegy utca felé haladva) 
 

16.1.        Csokonai utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél   
16.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra)  

16.2.        Csokonai utca - Feketehegy utca kereszteződésénél   
16.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  

 

17.  Damjanich utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől haladva) 
 

17.1.        Damjanich utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél   
17.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra)  

 

18.  Dobó utca 

(felmérés iránya: Gyepszél utca felől a Csepregi utca felé haladva) 
 

18.1.        Dobó utca –Gyepszél utca kereszteződésénél   
18.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra)  

18.2.        Dobó utca –Csepregi utca kereszteződésénél   
18.2.1.       „Zsákutca” közúti jelzőtábla (KRESZ 106. ábra)  

 

19.  Dózsa György utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Római Katolikus temető felé haladva) 
 

19.1.        Dózsa György utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél   
19.1.1.      „Megállni tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra) 
19.1.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

19.2.        Dózsa György utca –József Attila lakótelep bekötőútja kereszteződésénél   
19.2.1.      szembejövő forgalom részére: „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 89. ábra)  

19.3.        Dózsa György utcai iskola előtt   
19.3.1.      „Várakozóhely” közúti jelzőtábla (KRESZ 110. ábra) 



 

 

19.3.2.      „Gyermekek” közúti jelzőtábla (KRESZ 84. ábra) 
19.4.        Dózsa György utcai iskola után   

19.4.1.      szembejövő forgalom részére: „Gyermekek” közúti jelzőtábla (KRESZ 84. ábra) 
19.5.        Dózsa György utca –Gyepszél utca kereszteződésénél   

19.5.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
19.5.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

20.  Feketehegy utca 

(felmérés iránya: Ady Endre utca felől a Füleki utca felé haladva) 
 

20.1.        Feketehegy utca –Ady Endre utca kereszteződésénél   
20.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra)  

 

21.  Füleki utca 

(felmérés iránya: Purgány utca felől a Feketehegy utca felé haladva) 
 

21.1.        Füleki utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél   
21.1.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
21.1.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

22.  Garay utca 

(felmérés iránya: Kisfaludi utca felől a Névtelen utca felé haladva) 
 

22.1.        Garay utca –Névtelen utca kereszteződésénél   
22.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 89. ábra) 

 

23.  Gyepszél utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Széchenyi utca felé haladva) 
 

23.1.        Gyepszél utca –Rákóczi utca kereszteződésénél   
23.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

23.2.        Gyepszél utca –Dózsa György utca kereszteződésénél    
23.2.1.      szembejövő forgalom részére: „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 89. ábra) 

 

24.  Hajnal utca 

(felmérés iránya: Dózsa György utca felől a Széchenyi utca felé haladva) 
 

24.1.        Hajnal utca –Dózsa György utca kereszteződésénél     
24.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 



 

 

24.2.        Hajnal utca –Széchenyi utca kereszteződésénél     
24.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

25.  Hámán Kató utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Lenin utca felé haladva) 
 

25.1.        Hámán Kató utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
25.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

25.2.        Hámán Kató utca –Lenin utca kereszteződésénél     
25.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

26.  Hámán Kató utcai buszforduló 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Kossuth Lajos utca felé haladva) 
 

26.1.        Buszforduló –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
26.1.1.       „Egyirányú forgalmi út” közúti jelzőtábla (KRESZ 104. ábra) 

26.2.        Buszforduló –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
26.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

27.  Hétvezér utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Kolbászszék utca felé haladva) 
 

27.1.        Hétvezér utca –Rákóczi utca kereszteződésénél     
27.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

27.2.        Hétvezér utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél     
27.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

28.  Jókai utca 

(felmérés iránya: Kisfaludi utca felől a Tiszaburai utca felé haladva) 
 

28.1.        Jókai utca –Kisfaludi utca kereszteződésénél     
28.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

29.  Jósika utca 

(felmérés iránya: Garay utca felől a Tiszaburai utca felé haladva) 
 

29.1.        Jósika utca –Garay utca kereszteződésénél     
29.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

30.  József Attila utca 

(felmérés iránya: Füleki utca felől a 698 hrsz.-ú összekötő utca felé haladva) 
 



 

 

30.1.        József Attila utca –Füleki utca kereszteződésénél     
30.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

31.  József Attila lakótelep bekötő útja 

(felmérés iránya: Dózsa György utca felől a Szabadság tér felé haladva) 
 

31.1.        Bekötőút –Dózsa György utca kereszteződésénél     
31.1.1.       „Zsákutca” közúti jelzőtábla (KRESZ 106. ábra) 
31.1.2.       „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 43. ábra) 
31.1.3.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

32.  Kamilla utca 

(felmérés iránya: Purgány utca felől a Bródi Sándor utca felé haladva) 
 

32.1.        Kamilla utca –Purgány utca kereszteződésénél     
32.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

33.       Kazinczy utca[3] 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Tiszagyendai út felé haladva) 
 

            33.1.    Kazinczy utca - Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
                        33.1.1. szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 9. ábra) 
                        33.1.2. „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
            33.2.    Kazinczy utca - Arany János utca kereszteződésénél     
                        33.2.1. „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
                        33.2.2. szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 9. ábra) 
                        33.2.3. szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 38. ábra) 
                        33.2.4. „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
            33.3.    Kazinczy utca - Feketehegy utca kereszteződésénél     
                        33.3.1. „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
                        33.3.2. szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 9. ábra) 
                        33.3.3. szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 38. ábra) 
                        33.3.4. „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
            33.4.    Kazinczy utca - Szegfű utca kereszteződésénél      
                        33.4.1. szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 38. ábra) 
                        33.4.2. „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
            33.5.    Kazinczy utca - Tiszagyendai út kereszteződésénél     



 

 

                        33.5.1. „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 11. ábra) 
                        33.5.2. „Súlykorlátozás (7,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 
 

34.  Kálvin utca 

(felmérés iránya: 34. számú főút felől a Bethlen Gábor utca felé haladva) 
 

34.1.        Kálvin utca –34. számú főút kereszteződésénél     
34.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
„Főútvonal balra kanyarodik” kiegészítő táblával (KRESZ 9. ábra) 

34.2.        Kálvin utca –Bethlen Gábor utca kereszteződésénél     
34.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

35.  Kelet utca 

(felmérés iránya: Széchenyi utca felől a Hajnal utca felé haladva) 
 

35.1.        Kelet utca –Széchenyi utca kereszteződésénél     
35.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

36.  Kinizsi utca 

(felmérés iránya: Beloiannisz utca felől a 2433. hrsz.-ú utca felé haladva) 
 

36.1.        Kinizsi utca –Beloiannisz utca kereszteződésénél     
36.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

36.2.        Kinizsi utca –2433. hrsz.-ú utca kereszteződésénél     
36.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

36/A. Kisér utca[4]  

(felmérés iránya: Tiszagyendai út felől a Mirhó köz felé haladva) 
 

36/A.1. a Kisér utca, illetve a Tiszagyendai út kereszteződésénél 

36/A.1.1. "Sebességkorlátozás (30 km)" közúti jelzőtábla (KRESZ 30. ábra) 
36/A.2. a Kisér utca, ill. a Mirhó köz kereszteződésénél 

36/A.2.1. szembejövő forgalom részére "Sebességkorlátozás (30 km)" közúti jelzőtábla 
(KRESZ 30. ábra) 

 

37.  Kisfaludi utca 

(felmérés iránya: Garay utca felől a Bajcsy-Zs. utca felé haladva) 
 

37.1.        Kisfaludi utca –Garay utca kereszteződésénél     
37.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

38.  Kolbászszék utca 

(felmérés iránya: Béke utca felől a Malom utca felé haladva) 



 

 

 

38.1.        Kolbászszék utca –Árpád körút kereszteződésénél     
38.1.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
38.1.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

39.  Kölcsey utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Tompa Mihály utca felé haladva) 
 

39.1.        Kölcsey utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
39.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

40.  Kölcsey utca 597 hrsz.-ú bekötőútja 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Kölcsey utca felé haladva) 
 

40.1.        597 hrsz.-ú bekötőút –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
40.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

41.  Kujkó köz 

(felmérés iránya: Nagykakat utca felől a Róna köz felé haladva) 
 

41.1.        Kujkó köz –Nagykakat utca kereszteződésénél      
41.1.1.      szembejövő forgalom részére: „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 11. ábra) 

41.2.        Kujkó köz –Róna köz kereszteződésénél     
41.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

42.  Kuthen vezér utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Zádor utca felé haladva) 
 

42.1.        Kuthen vezér utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
42.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

43.  Lehel utca 

(felmérés iránya: Bethlen Gábor utca felől a Beloiannisz utca felé haladva) 
 

43.1.        Lehel utca –Bethlen Gábor utca kereszteződésénél     
43.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

43.2.        Lehel utca –Beloiannisz utca kereszteződésénél     
43.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

44.  Lejtő utca 



 

 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Zádor utca felé haladva) 
 

44.1.        Lejtő utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
44.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

44.2.        Lejtő utca –Purgány utca kereszteződésénél     
44.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
44.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

45.  Lenin utca 

(felmérés iránya: Füleki utca felől a Tompa Mihály utca felé haladva) 
 

45.1.        Lenin utca –Füleki utca kereszteződésénél     
45.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

45.2.        Lenin utca –Tompa utca kereszteződésénél     
45.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

46.  Magyar utca 

(felmérés iránya: Bethlen Gábor utca felől a Gyepszél utca felé haladva) 
 

46.1.        Magyar utca –Bethlen Gábor utca kereszteződésénél     
46.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

46.2.        Magyar utca –Beloiannisz utca kereszteződésénél     
46.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
46.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

46.3.        Magyar utca –Gyepszél utca kereszteződésénél     
46.3.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

47.  Malinovszkij utca 

(felmérés iránya: Purgány utca felől a Pósa Lajos utca felé haladva) 
 

47.1.        Malinovszkij utca –Purgány utca kereszteződésénél     
47.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

47.2.        Malinovszkij utca –Árpád körút kereszteződésénél     
47.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)     
47.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

47.3.        Malinovszkij utca –Kuthenvezér utca kereszteződésénél     
47.3.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)     
47.3.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 



 

 

 

48.  Malom utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Bródi Sándor utca felé haladva) 
 

48.1.        Malom utca –Rákóczi utca kereszteződésénél     
48.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

48.2.        Malom utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél     
48.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)     

 

49.  Margaréta utca 

(felmérés iránya: Purgány utca felől a Bródi Sándor utca felé haladva) 
 

49.1.        Margaréta utca –Purgány utca kereszteződésénél     
49.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

50.  Martinovics utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Wesselényi utca felé haladva) 
 

50.1.        Martinovics utca –Wesselényi utca kereszteződésénél     
50.1.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)     
50.1.2.      szembejövő forgalom részére: „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 53. ábra) 

 

51.  Május 1. utca 

(felmérés iránya: Gyepszél utca felől a Kunmadarasi út felé haladva) 
 

51.1.        Május 1. utca –Gyepszél utca kereszteződésénél     
51.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

52.  Mikes Kelemen utca 

(felmérés iránya: Wesselényi utca felől a Kolbászszék utca felé haladva) 
 

52.1.        Mikes Kelemen utca –Wesselényi utca kereszteződésénél     
52.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

52.2.        Mikes Kelemen utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél     
52.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

53.  Mikszáth Kálmán utca 

(felmérés iránya: Kisfaludi utca felől a Tiszaburai út felé haladva) 
 

53.1.        Mikszáth Kálmán utca –Kisfaludi utca kereszteződésénél     
53.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 



 

 

 

54.  Mirhó köz[5] 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Kisér utca felé haladva) 
 

54.1.        Mirhó köz –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
54.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

54.2.        Mirhó köz –Arany János utca kereszteződésénél     
54.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)     
54.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

54.3.        Mirhó köz - Piac utca kereszteződésénél 
54.3.1.      "Megállni tilos" közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra), "az útpadkán történő 
várakozást is tiltó"                            kiegészítő jelzőtábla (KRESZ 63/a. ábra), valamint 

"25 m" szövegű kiegészítő jelzőtábla 

         

        54.3.2. „Kötelező haladási irány (egyenesen és jobbra)”közúti jelzőtábla (KRESZ 19. ábra) 
Szembejövő forgalom részére: 

         54.3.3. „Kötelező haladási irány (egyenesen és balra)” közúti jelzőtábla (KRESZ 19. ábra)2 

 

54.4.        Mirhó köz - Piac utca kereszteződésétől 25 m-re, a járdás oldalban 

54.4.1.      "Megállni tilos" közúti jelzőtábla (KRESZ 60. ábra), "az útpadkán történő 
várakozást is tiltó"                            kiegészítő jelzőtábla (KRESZ 63/a. ábra)  

 

55.  Móricz Zsigmond utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Bem utca felé haladva) 
 

55.1.        Móricz Zsigmond utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
55.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

56.  Nagy Sándor utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Lenin utca felé haladva) 
 

56.1.        Nagy Sándor utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
56.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

56.2.        Nagy Sándor utca –Lenin utca kereszteződésénél     
56.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

57.  Nagykakat utca 

(felmérés iránya: Abádszalóki út felől a Garay utca felé haladva) 
 

57.1.        Nagykakat utca –Abádszalóki út kereszteződésénél 

 
2 A rendelet szövegét módosította a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. február 12-től 



 

 

57.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

57.2.        Nagykakat utca –Garay utca kereszteződésénél     
57.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

58.  Nagykun utca 

(felmérés iránya: Kolbászszék utca felől a Kononcsenkó utca felé haladva) 
 

58.1.        Nagykun utca –Kolbászszék utca kereszteződésénél     
58.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

59.  Nyár utca 

(felmérés iránya: Tiszaburai út felől a Névtelen (hrsz.:3351) utca felé haladva) 
 

59.1.        Nyár utca –Tiszaburai út kereszteződésénél     
59.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

60.  Nyílt utca 

(felmérés iránya: Purgány utca felől a Zádor utca felé haladva) 
 

60.1.        Nyílt utca –Purgány út kereszteződésénél     
60.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

61.  Petőfi Sándor utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Garay utca felé haladva) 
 

61.1.        Petőfi Sándor utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
61.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

61.2.        Petőfi Sándor utca –Garay utca kereszteződésénél     
61.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

62.  Pósa Lajos utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Purgány utca felé haladva) 
 

62.1.        Pósa Lajos utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
62.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

63.  Purgány utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Füleki utca felé haladva) 
 

63.1.        Purgány utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     



 

 

63.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

63.2.        Purgány utca –Árpád körút kereszteződésénél     
63.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
63.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

63.3.        Purgány utca –Kuthen vezér utca kereszteződésénél     
63.3.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
63.3.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

64.  Róna köz 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Nagykakatszél utca felé haladva) 
 

64.1.        Róna köz –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
64.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

65.  Ságvári Endre utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől) 
 

65.1.        Ságvári Endre utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
65.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

66.  Sánta köz 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől az Árpád körút felé haladva) 
 

66.1.        Sánta köz –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
66.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

66.2.        Sánta köz –Árpád körút kereszteződésénél     
66.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

67.  Strandfürdői buszforduló 

(felmérés iránya: Kunmadarasi út felől az Kunmadarasi út felé haladva) 
 

67.1.        Buszforduló –Kunmadarasi út kereszteződésénél     
67.1.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

68.  Szabadság tér, Kossuth iskola melletti út (1964 hrsz.)[6] 

(felmérés iránya: Béke utca felől a Kossuth Lajos utca felé haladva) 

 

68.1.        1964 hrsz.-ú utca –Béke utca kereszteződésénél     
68.1.1.       „Kötelező haladási irányt” közúti jelzőtábla (KRESZ 17. ábra) 
68.1.2.      „Súlykorlátozás (5,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 



 

 

68.1.3.[7]  "Sebesség korlátozás (30 km/h)" közúti jelzőtábla (KRESZ 30. ábra) 
68.2.        1964 hrsz.-ú utca –1965 hrsz.-ú utca kereszteződésénél      

68.2.1.       „Kötelező haladási irány” közúti jelzőtábla (KRESZ 17. ábra) 
68.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 52. ábra) 

8.3.        1964 hrsz.-ú utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél      
68.3.1.      az utca jobb oldalán: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
68.3.2.      az utca bal oldalán: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra)  
68.3.3.      szembejövő forgalom részére az utca jobb oldalán „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 52. ábra)  
68.3.4.      szembejövő forgalom részére az utca bal oldalán „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla 
(KRESZ 52. ábra) 
 

69.  Szabadság tér, Városháza mögötti út (1969, 1967, 1965 hrsz.)[8] 

(felmérés iránya: 34. számú főút felől a 1964 hrsz.-ú utca felé haladva) 
 

69.1.        1969 helyrajzi számú utca –34. számú főút kereszteződésénél     
69.1.1.       „Egyirányú forgalmi út” közúti jelzőtábla (KRESZ 104. ábra) 
69.1.2.       „Sebesség korlátozás ( 30 km/h )” közúti jelzőtábla (KRESZ 30. ábra) 
69.1.1.       "Súlykorlátozás (5,5 t)" közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) 

69.2.        0+050 km szelvényben     

69.2.1.       „e MAGYARORSZÁG PONT” információs tábla 

69.3.        1965 hrsz.-ú utca –1964 hrsz.-ú utca kereszteződésénél      
69.3.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
69.3.2.       „Kötelező haladási irányt” közúti jelzőtábla (KRESZ 18. ábra) 
69.3.3.      szembejövő forgalom részére: „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla (KRESZ 53. ábra) 

 

70.  Széchenyi utca 

(felmérés iránya: Tomajmonostorai út felől a Gyepszél utca felé haladva) 
 

70.1.        Széchenyi utca –Tomajmonostorai út kereszteződésénél     
70.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

71.  Szegfű utca 

(felmérés iránya: Tiszagyendai út felől a Füleki utca felé haladva) 
 

71.1.        Szegfű utca –Tiszagyendai út kereszteződésénél     
71.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

72.  Tomaji utca 

(felmérés iránya: Dózsa György utca felől a Vadász utca felé haladva) 
 

72.1.        Tomaji utca –Dózsa György utca kereszteződésénél     
72.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 



 

 

72.2.        Tomaji utca –Beloiannisz utca kereszteződésénél   
72.2.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
72.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

72.3.        Tomaji utca –Gyepszél utca kereszteződésénél     
72.3.1.       „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
72.3.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

73.  Tompa Mihály utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől) 
 

73.1.        Tompa Mihály utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
73.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

74.  Vadász utca 

(felmérés iránya: Május 1. utca felől) 
 

74.1.        Vadász utca –Május 1. utca kereszteződésénél     
74.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

74.2.        Vadász utca –Dózsa György utca kereszteződésénél     
74.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
74.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

74.3.        Vadász utca –Tomaji utca kereszteződésénél     
74.3.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

75.  Vasút utca 

(felmérés iránya: Nagykakat utca felől) 
 

75.1.        Vasút utca –Nagykakat utca kereszteződésénél     
75.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

76.  Vásártér utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Kononcsenkó utca felé haladva) 
 

76.1.        Vásártér utca –Rákóczi utca kereszteződésénél     
76.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

77.  Vörösmarty utca 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől a Szegfű utca felé haladva) 
 



 

 

77.1.        Vörösmarty utca –Kossuth Lajos utca kereszteződésénél     
77.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

77.2.        Vörösmarty utca –Arany János utca kereszteződésénél     
77.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
77.2.2.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

77.3.        Vörösmarty utca –Feketehegy utca kereszteződésénél     
77.3.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

78.  Wesselényi utca 

(felmérés iránya: Zádor utca felől az Árpád körút felé haladva) 
 

78.1.        Wesselényi utca –Árpád körút utca kereszteződésénél     
78.1.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

79.  Zádor utca[9] 

(felmérés iránya: Kossuth Lajos utca felől az Dankó utca felé haladva) 
 

79.1. Zádor utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésénél 
79.1.1. szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 
79.1.2. szembejövő forgalom részére: „Kötelező haladási irány” közúti jelzőtábla (KRESZ 
18. ábra) 
79.1.3. „Sebességkorlátozás (30)” (KRESZ 30. ábra) 
79.1.4. „Súlykorlátozás (7,5 t) kivéve célforgalom” közúti jelzőtáblák (KRESZ 38. 
ábra) 

79.2. Zádor utca – Árpád körút kereszteződésénél 
79.2.1. „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 
79.2.2. szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

79.3. Zádor utca – Wesselényi utca kereszteződésénél 
79.3.1. szembejövő forgalom részére: „Sebességkorlátozás (30)” (KRESZ 30. ábra) 
79.3.2. szembejövő forgalom részére: „Súlykorlátozás (7,5 t) kivéve célforgalom” 
közúti jelzőtáblák (KRESZ 38. ábra) 

 

80.  Zrínyi utca 

(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Wesselényi utca felé haladva) 
80.1.        Zrínyi utca –Rákóczi utca kereszteződésénél     

80.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

80.2.        Zrínyi utca –Wesselényi utca kereszteződésénél     
80.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

81.  Névtelen utca (hrsz: 3351) 
(felmérés iránya: Garay utca felől a Nyár utca felé haladva) 



 

 

 

81.1.        Névtelen utca –Garay utca kereszteződésénél     
81.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

82.  698 hrsz.-ú összekötő út (Hámán Kató u. folytatása) 
(felmérés iránya: Lenin utca felől a József Attila utca felé haladva) 

 

82.1.        698 hrsz.-ú bekötőút –Lenin utca kereszteződésénél     
82.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

82.2.        698 hrsz.-ú bekötőút –József Attila utca kereszteződésénél     
82.2.1.      „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 9. ábra) 

 

83.  1526 hrsz.-ú bekötőút (vásártér előtti út) 
(felmérés iránya: Rákóczi utca felől a Bródi Sándor utca felé haladva) 

 

83.1.        1526 hrsz.-ú bekötőút –Rákóczy utca kereszteződésénél     
83.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

84.  1534 hrsz.-ú bekötőút (vásártér utáni út) 
(felmérés iránya: Kunmadarasi út felől) 

 

84.1.        1534 hrsz.-ú bekötőút –Kunmadarasi út kereszteződésénél      
84.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 

85.  3241/5 hrsz.-ú bekötőút 
(felmérés iránya: Tiszagyendai út felől a Református Ravatalozó felé haladva) 

 

85.1.        3241/5 hrsz.-ú bekötőút –Tiszagyendai út kereszteződésénél      
85.1.1.      szembejövő forgalom részére: „Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla (KRESZ 
9. ábra) 

 
86. Kakat-ér mentén gyalog-és kerékpárút:3 

86.1. 294 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Róna köz felől a Petőfi utca felé haladva): 

86.1.1 „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.1.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.1.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.1.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 
3 A rendelet szövegét módosította a 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. március 5-től.  



 

 

 

86.2. 406/1 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Petőfi utca felől a Mirhó köz felé haladva) 
86.2.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.2.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.2.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.2.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.3. 424 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Mirhó köz felől az Ady utca felé haladva) 
86.3.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.3.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

A szembejövő forgalom részére: 

86.3.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.3.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.4. 454 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Ady utca felől a Berzsenyi utca felé haladva) 
86.4.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.4.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.4.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.4.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.5. 467 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Berzsenyi utca felől a Kazinczy utca felé 
haladva) 

86.5.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.5.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.5.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.5.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.6. 483 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Kazinczy utca felől a Vörösmarty utca felé 
haladva) 

86.6.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.6.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.6.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.6.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.7. 522 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Vörösmarty utca felől a Csokonai utca felé 
haladva) 

86.7.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.7.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 



 

 

A szembejövő forgalom részére: 

86.7.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.7.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

86.8. 672 helyrajzi számú szakaszon (felmérés iránya: Csokonai utca felől a Füleki utca felé haladva) 
86.8.1. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.8.2. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 
 

A szembejövő forgalom részére: 

86.8.3. „Gyalog- és kerékpárút” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/d. ábra). 
86.8.4. „Gyalog- és kerékpárút vége” közúti jelzőtábla (KRESZ 26/f. ábra). 

 

 


