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Tisztelt Bizottság! 

 

 

A HOFER Magyarország Kft. nyújtott be kérelmet a Kecskemét, Rákóczi út 11-13. sz. alatt 

2016. június 2-án nyíló ALDI élelmiszerüzlet árubeszállításával kapcsolatosan. Nevezett 

kérelmező az üzlet árufeltöltését a Rákóczi út irányából a Bercsényi utcáról nyíló udvarból 

valósítja meg. A szállítást 24 t össztömegű tehergépjárművel tervezi megoldani. A 

tehergépjármű műszaki adatai: 

- méretei (hossz/szélesség/magasság):  1 110/270/385 cm 

- össztömege/tengelyterhelése:   24/9 t 

- fordulási sugár:    8 m 

 

A gépjármű az üzlet árufeltöltő udvarát a Bercsényi utcáról tolatva tudja megközelíteni, így a 

benyújtott kérelem szerint 3-4 parkolóhely igénybevételével tud csak oda befordulni. A 

szállítást a városrész forgalmának lehető legkisebb terhelése érdekében jellemzően napi 1 

alkalommal a reggeli órákban kívánják elvégezni. 

 

Nevezett kérelmező kezdeményezésére 2016. május 3-án a Kecskeméti Városrendészet és a 

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya képviselőinek jelenlétében próbaszállításra 

került sor, melyen a kérelemben leírtakkal megegyező paraméterekkel rendelkező gépjármű 

közlekedését vizsgáltuk. Kisebb méretű járművel is terveztük a próbaszállítás végrehajtását, 

azonban kérésünk ellenére ilyen paraméterű járművet a kérelmező a próbához nem biztosított.  

 

A jármű a Rákóczi útról érkezett és próbált rákanyarodni a Bercsényi utcára. A csomópontban 

a közút vonalvezetése 3,5 m útszélesség és 6 m fordulóívek mellett kétoldali oszlopsorral van 

kijelölve. Ennek megfelelően, figyelemmel a jármű méreteire, a bekanyarodás csak kétszeri 

tolatás, és közben a jármű elejével a csomóponti járdára történő ráhajtás mellett sikerült úgy, 

hogy a kanyarodás során a jármű az úttest szélét jelző oszlopokat centiméterekre 

megközelítette. A Bercsényi utcán a Kecskeméti Városrendészet munkatársai a jobb oldalon 

3, a bal oldalon 2 parkolóhelyet foglaltak le. A tolatással történő bekanyarodás itt is csak 

óvatos manőverrel, előremenetben történő korrigálás mellett sikerült. A jármű mozgása alatt 

mindkét esetben a Kecskeméti Városrendészet munkatársa irányította a jármű mögött a közút 
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forgalmát. A kérelmező jelenlévő képviselőjének figyelmét már a próbaszállítás során is 

felhívtuk arra, hogy a tervezett gépjárművel rendszeresen ismétlődő áruszállítás során a 

szállítás biztonságosan nem oldható meg, a szállítást kisebb teherbírású, rövidebb, 

fordulékonyabb gépjárművel kell végezni. A szállítás – próbaszállítás során tapasztalt – 

manőverei hosszabb távon a közút tartozékaiban károsodást, rosszabb esetben balesetet 

eredményezhetnek. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a helyi közutak 

forgalmi rendjét az önkormányzat, mint a közút kezelője alakítja ki, illetve a forgalmi 

körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentős változása esetén felülvizsgálja azt, és 

amennyiben szükséges módosítja.  

Erről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

 

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a megtartott próbaszállításon bebizonyosodott, hogy a 

jármű a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 

szabályainak maradéktalan megtartása mellett, a közutak forgalmának indokolatlan 

akadályozása nélkül nem tudja megközelíteni az árufeltöltés helyét, javaslom, hogy a 

bizottság hívja fel a HOFER Magyarország Kft-t arra, hogy az árufeltöltést a közúton 

közlekedők biztonsága érdekében mindenképpen kisebb, legfeljebb 5 t megengedett 

legnagyobb össztömegű járműtípussal valósítsa meg, amelynek fordulóköre - illeszkedve a 

Rákóczi út - Bercsényi utca csomópontjának kiépítéséhez - legfeljebb 6 méter lehet.  

A fentiekre tekintettel javaslom az 5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

járművek Bercsényi utcába történő behajtásának megtiltását. 

 

Az 5 t meg nem haladó jármű esetében is szükséges a közút jobb oldalán legalább két 

parkolóhely hosszon a megállás tiltása annak érdekében, hogy az árufeltöltés a forgalmat ne 

akadályozza.  

Az érintett útszakaszon a társasházak földszintjén üzletek, vállalkozások vannak, ezek, 

továbbá az ott lakók parkolási lehetőségeinek minél kisebb mértékű zavarása érdekében 

javaslom munkanapokon 7-8 óra között a megállás kérelem okán való tiltását. 

 

A fentiekre figyelemmel kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2016. május 6. 

 

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2016.(V. 24.) VVB. sz. határozat 

Kecskemét, Rákóczi út 11-13. sz. alatt nyíló ALDI élelmiszerüzlet árubeszállításával 

kapcsolatos forgalomkorlátozás 

 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok tárgyi előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Bercsényi utcán a Rákóczi út 11-13. sz. alatti ingatlan 

kapubejárójának vonalában munkanapokon 7-8 óra között megállási tilalmat vezet be. 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. június 1.  

 

2. A bizottság úgy dönt, hogy a Bercsényi utcába a Rákóczi út kereszteződésétől az 5 t 

megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek behajtását megtiltja.   

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2016. június 1. 

 

3. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményező HOFER 

Magyarország Kft-t a fenti döntésről értesítse.  

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: értelemszerűen  
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Melléklet a 13033-3/2016. sz. előterjesztéshez 

 

Térképmásolat a Rákóczi út 11-13. sz. épület környezetéről 

 

 


