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FÉNYKÉP MELLÉKLET MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK 

 

  

I terület: a 71 sz. főút ill. a vasútvonal déli oldalán, a főút és a Balaton közötti terület. A terület az alábbi utcákat foglalja magába: Halász utca, 
Vasút utca, és a Sziget utca. 

I terület, Halász utca 

 

71 sz. főúti csatlakozásban 
lévő jelzőtábla. Állapota 
megfelelő, beavatkozás nem 
szükséges 

 

Vasúti átjáró jelzése 
megfelelő kisebb mértékben 
kiegészítésre szorul. A 71 
sz. főút közelsége miatt a 
sávos előjelző táblák 
kihelyezésére nincsen mód, 
a 71 sz. főút mellett a 
térképes előjelző tábla 
megtalálható. A 71 sz. főút 
illetve a Halász utcai három 
ágú csomópont között 
záróvonal felfestése 
szükséges.  

 

Balatoni kerékpárút útvonalat 
jelző tábla áthelyezése Lakó-
pihenő övezet tábla alá.  A 
felszabaduló oszlop 
áthelyezése a vasúti átjáró 
túloldalára, azon új Balatoni 
körút jelzőtábla 
kihelyezésével. 

 

Vasúti átjáró jelzése 
megfelelő kisebb mértékben 
kiegészítésre szorul. A 71 
sz. főút közelsége miatt a 
sávos előjelző táblák 
kihelyezésére nincsen mód, 
a 71 sz. főút mellett a 
térképes előjelző tábla 
megtalálható. A 71 sz. főút 
illetve a Halász utcai három 
ágú csomópont között 
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záróvonal felfestése 
szükséges. 

 

A Vasúti átjáró és kiegészítő 
táblája alatt 30 m távolságot jelző 
kiegészítő tábla elhelyezése 
szükséges. Ehhez a Lakó- és 
pihenő övezet jelzőtábla 
helyének módosítása szükséges 
úgy, hogy a távolságot jelző 
kiegészítő tábla a vasúti táblák 
alá kerülhessen.  

A meglévő oszlopra a sebesség 
csillapító küszöb jelzéséhez az 
Egyéb veszély illetve kiegészítő 
tábla kihelyezése szükséges. Az 
ellenkező irányú jelzések 
kihelyezéséhez a meglévő 
villanyoszlop felhasználható.  

 

Meglévő jelzőtáblán beavatkozás 
nem szükséges. 

Meglévő jelzőtáblán beavatkozás 
nem szükséges. 
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Meglévő jelzőtáblán beavatkozás 
nem szükséges. 

 

Mindenképpen áthelyezendő jobb 
oldalra önálló oszlopra, ill. kopott 
tábla lehetőség szerinti cseréje. 

 

Meglévő jelzőtáblán beavatkozás 
nem szükséges. 

Meglévő jelzőtáblán beavatkozás 
nem szükséges. 
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A „Gyermekek” jelzőtábla felső 
bilincse sérült, igazítani 
szükséges. A tábla oszlopra a 
forgalomlassító küszöb 
előjelzéséhez szükséges „Egyéb 
veszély, fekvőrendőr, 30 m-es 
távolság” jelzőtáblacsoportot kell 
kihelyezni. 

 

A tábla oszlopra a 
forgalomlassító küszöb 
előjelzéséhez szükséges „Egyéb 
veszély, fekvőrendőr, 30 m-es 
távolság” jelzőtáblacsoportot kell 
kihelyezni. 

 

A meglévő tilalmi tábla alá 
„kivéve lakók és kommunális 
szolgáltató” jelzőtábla 
kihelyezése szükséges.  

 

A meglévő jelzőtáblák sorrendjét 
fel kell cserélni a tilalmi 
jelzőtábla kerüljön az alsó 
pozícióba. 
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A jelzőtábla nem a haladási 
iránynak megfelelő oldalon 
található. A jelzőtábla 
oszlopostól történő áthelyezése 
szükséges a haladási iránynak 
megfelelő jobb oldalra.  

 

A meglévő jelzőtábla áthelyezése 
szükséges mivel a közvilágítási 
oszlop jelentős mértékben takarja. 
Önálló jelzőtábla oszlop 
elhelyezése szükséges a 
közvilágítási oszlop elé.  

Császtói Strand bevezető útszakasza 

 

Vasúti átjáró jelzése megfelelő 
kisebb. A 71 sz. főút közelsége 
miatt a sávos előjelző táblák 
kihelyezésére nincsen mód, a 71 
sz. főút mellett a térképes 
előjelző tábla megtalálható.  

Beavatkozás nem szükséges.  



Révfülöp Nagyközség forgalmi rend felülvizsgálata 2017. 
 

MEGLÉVŐ KÖZÚTI JELZÉSEK, FORGALOMTECHNIKAI ELEMEK 6 

 

 

A Strand irányából az előjelzőt 
táblák megtalálhatók. 
Beavatkozást nem igényel.  

 

A Strand irányából az előjelzőt 
táblák megtalálhatók. 
Beavatkozást nem igényel. 

 

A jelzőtábla cseréje szükséges, 
mivel a meglévő jelzőtábla az 
egyirányból történő behajtást 
tiltja. Helyette a mindkét irányból 
behajtani tilos jelzőtáblát kell 
elhelyezni, kivéve engedéllyel és 
kommunális szolgáltató felirattal. 

Jobb oldali táblacsoport 
jelzőtáblái kopottak, cseréjük 
szükséges. 

II. terület, 71 sz. főút ( Badacsonyi utca) Ecséri utca, Rétsarki dűlő, Káli utca közötti terület. 

 

Hullám utca 71 sz. főút 
csatlakozása. Az elsőbbséget 
szabályozó jelzőtábla láthatósága 
nem biztosított, a táblát takaró 
növényzetet ki kell vágni. 
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Bánki Donát utca. A jelzőtáblát a 
meglévő oszlop tetejére kell 
felszerelni. 

Bánki Donát utca. A jelzőtáblát a 
meglévő oszlop tetejére kell 
felszerelni. 

 

A jelzések elhelyezése illetve alkalmazása a valós helyzethez nem 
megfelelő. A buszmegálló jelzőtábla áthelyezése szükséges a 
kapubejáróhoz bekötő csatlakozó szilárd burkolat elé. Evvel 
párhuzamosan az egyirányból behajtani tilos jelzőtábla eltávolítása 
szükséges.  

 

 

József Attila-71 sz. főút 
csomópontjában lévő tábla. 
Beavatkozás nem szükséges.  

Badacsonyi út önkormányzati 
szakaszának kezdetén lévő tábla. 
Jelzőtábla kisebb mértékben 
meghajlott, egyengetése 
szükséges. 
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A 30-as zóna bevezetésekor a 
sebesség korlátozó jelzőtábla 
eltávolítandó. A jobb oldali 
útszűkület jelzőtábla helyett  
kétoldali útszűkület jelzőtábla 
kihelyezése szükséges.  

József A.- Jancsika utca 
csomópontjában lévő jelzőtábla, 
beavatkozás nem szükséges.  

 

Jancsika utca kezdetén lévő 
jelzőtábla, beavatkozás nem 
szükséges. 

 

Jancsika utca Nefelejcs utcai 
csatlakozása előtt lévő tábla, 30-
as zóna bevezetése során 
oszlopostól eltávolítandó. 
Oszlopa áthelyezésre kerül a 
Nefelejcs utcai útszaka mellé, 
„Zsákutca” jelzőtábla 
kihelyezéséhez. 

 

Jancsika utcában az Akácos utcai 
csatlakozást követően kintlévő 
jelzőtábla. A tábla környezetében 
a növényzet ritkítása szükséges. 

 

Jancsika utcában az Akácos utcai 
csatlakozást követően kintlévő 
forgalmi tükör. Beavatkozás nem 
szükséges. 
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Szegfű utca kezdetén kihelyezett 
jelzőtábla, beavatkozás nem 
szükséges. 

Muskátli utca 3 számú ház előtti 
köz „Zsákutca”jelzőtábláját át 
kell helyezni a menetirány 
szerinti jobb oldalra önálló 
oszlopra. 

 

Málna utca-Rétsarki dűlő utca 
csomópontjában a 30-as 
sebességkorlátozó táblát önálló 
oszlopra a menetirány szerinti 
jobb oldalra kell áthelyezni. 

Elsőbbségadás jelzőtábla 
oszlopán egyéb jelzés elhelyezése 
nem lehetséges. Önálló, az 
utcanév táblától független 
kihelyezés szükséges.  

 

Káli út-József Attila utca 
csatlakozásában lévő jelzőtábla. 
A 30-as zóna bevezetése esetén 
eltávolítandó jelzőtábla. Helyére 
a zóna tábla kihelyezése 
szükséges.  

 

Káli út-József Attila utca 
csatlakozásában lévő jelzőtábla. 
A jelzőtábla oszlop ferdén áll, a 
jelzőtábla a haladási iránytól 
elfordult. Az oszlopot függőleges 
állapotba kell helyezni, a 
jelzőtáblát a haladási irányra 
merőlegesen kell elhelyezni.  
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József Attila utca – Tulipán utca 
csatlakozásában lévő jelzőtábla. 
Beavatkozást nem igényel. 

 

Hajnal utcából nyíló  köz elején 
kihelyezett jelzőtábla, 
beavatkozást nem igényel. 

 

Hajnal utcából nyíló  köz elején 
kihelyezett jelzőtábla, 
beavatkozást nem igényel. 

 

Hajnal utca Badacsonyi utca 
sarkán kihelyezett jelzőtábla, 
beavatkozást nem igényel. 

 

Hajnal utca-Vörösmarty utca 
csatlakozásában kihelyezett 
jelzőtábla. A tábla áthelyezése 
szükséges a menetirány szerinti 
jobb oldalra.  

Hajnal utca_Káli utca 
csatlakozásában lévő jelzőtábla. 
A jelzőtábla oszlop ferdén áll, 
áthelyezése szükséges az ingatlan 
határon lévő kerítés felé. 
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Tavasz utca kezdetén lévő 
jelzőtábla. A tábla oszlopa festett 
acél oszlop, jelenleg megfelelő 
állapotban. A későbbiekben az 
oszlop cseréje javasolt 
horganyzott oszlopra.  

Káli út- Tavasz utca 
csatlakozásában lévő jelzőtábla. 
A tábla környezetében lévő 
növényzet ritkítása szükséges.  

 

A Káli út mellett kihelyezett 
jelzőtábla amely funkciója szerint 
a Fürdő utca Zsákutca jellegét 
mutatja. A tábla a Fürdő utcától 
távolabb helyezkedik el, a 
szabályos elhelyezéshez 
oszlopostól történő áthelyezése 
szükséges.  

 Rétsarki dűlő- Muskátli utca 
sarkán kintlévő „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla cseréje 
szükséges STOP táblára illetve a 
menetirány szerinti jobb oldalra 
áthelyezendő. 

 Rétsarki dűlő- Ecséri utca sarkán 
kintlévő STOP tábla 
környezetében a növényzet irtása 
szükséges. 

 Rétsarki dűlő- Viola utca sarkán 
kintlévő STOP tábla esetében 
beavatkozás nem szükséges.  
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III terület: 71 sz. főút-Káli utca-Petőfi Sándor utca-Szepezdi út-Kacsajtos utca által határolt terület 

 

Sirály köz – 71-es főút 
csomópontja. A STOP táblát 
takaró ágak  levágása szükséges. 

Sirály köz – 71-es főút 
csomópontja. A Zsákutca 
jelzőtábla áthelyezése a  
szükséges menetirány szerinti 
jobb oldalra  

 

Rendelő utca – 71 sz. főút 
csomópontja. A jelzőtáblát a 
forgalom elfordította, a tábla 
szélére áthelyezett rögzítő 
bilincsekkel a tábla 
visszafordíthatóvá válik.  

Rendelő utca – 71 sz. főút 
csomópontja. Beavatkozást nem 
igényel. 
 

 

Bodonyi köz-71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozást nem 
igényel. 

 

Bodonyi köz-71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozást nem 
igényel. 
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Kővirágutca 71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozást nem 
igényel.  

 

Kővirágutca 71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozást nem 
igényel. 

 

Alma köz 71 sz. főút 
csatlakozása. A csatlakozásból 
hiányzik az elsőbbséget 
szabályozó jelzőtábla és annak 
oszlopa. STOP Elsőbbségadás 
jelzőtábla kihelyezése szükséges.  

 

Liget köz – 71 sz. főút 
csatlakozása. A csatlakozásból 
hiányzik az elsőbbséget 
szabályozó jelzőtábla és annak 
oszlopa. Elsőbbségadás kötelező 
jelzőtábla kihelyezése szükséges. 

 

Béke utca – 71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozást nem 
igényel. 

 

Béke utca 71 sz. út felöli vége. A 
30-as zóna tábla kezdet tábla 
hiányzik, kihelyezése szükséges. 
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71 sz. főút buszmegálló 
kicsatlakozó úti csomópont bal 
oldali ismétlő tábla. Kopott tábla 
cseréje szükséges 

 

71 sz. főút buszmegálló 
kicsatlakozó úti csomópont jobb 
oldali tábla. Beavatkozást nem 
igényel. 

 

71 sz. főút buszmegálló 
kicsatlakozó úti csomópont jobb 
oldali STOP tábla. Beavatkozást 
nem igényel. 

 

Autóbusz megálló jelzőtáblái. A 
táblacsoport összes eleme kopott 
cseréjük szükséges.  

 

71 sz. főút Gombóc fagyizó 
parkolója. Az egyirányú utca 
behajtani tilos jelzőtábla párja 
kihelyezése szükséges.  

 

71 sz. főút Gombóc fagyizó 
parkoló kihajtó ága. Vele 
egyvonalban behajtani tilos tábla 
oszlopostól kihelyezendő.  
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Balatoni utca – 71 sz. főút 
csomópontja. A veszélyes lejtő 
táblát veszélyes emelkedőre 
cserélendő. 

Csárda utca – 71 sz. főúti 
csomópont. Beavatkozást nem 
igényel. 

 

Csárda utca kezdetén lévő tábla, 
kopott cseréje szükséges. 

 

Csárda utca , a jelzőtáblát az 
oszlop tetejére kell áthelyezni. 

 

Csárda utca – 71 sz. főúti 
csomópont. Beavatkozást nem 
igényel. A zóna vége jelzőtábla 
hiányzik, pótlása szükséges.  

 

Dózsa György utca végén lévő 
jelzőtábla, beavatkozás nem 
szükséges. 
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Dózsa György utca – 71 sz. főúti 
csomópont. A jelzőtábla 
egyengetése és megfelelő 
pozícióba fordítása szükséges.  

 

Dózsa György utca – 71 sz. főúti 
csomópont. A jelzőtábla 
jelentősen takart, áthelyezése 
szükséges a villanyoszlopra.  

 

Ady utca – 71 sz. főút 
csatlakozása. A jelzőtábla 
áthelyezése szükséges a haladási 
irány szerinti jobb oldali 
villanyoszlopra. A táblát eltakaró 
ágak levágása szükséges.   

 

Ady utca – 71 sz. főút 
csatlakozása. 

 

Óvoda köz – 71 sz. főút 
csatlakozása. Beavatkozás nem 
szükséges. 

 

Óvoda köz – 71 sz. főút 
csatlakozása. Elsőbbségadás 
kötelező tábla a villanyoszlopról 
eltávolítandó.  
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