
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

82/2020. (V. 15.) határozata 
 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
Visegrád lezárja útjait a visegrádi lakosok védelme érdekében az alábbi forgalomkorlátozás 
kerül bevezetésre: 
1. a 11. út 40+579 szelvényében a Mogyoróhegyi útra terelőtáblákkal vezetjük az „erdei 

pihenőterületekre” érkező forgalmat, az útcsatlakozás megelőzően Budapest irányába 
előjelezzük azt, 

2. a 11. út 41+743 szelvényében a Fő utca csatlakozásánál, mely jelenleg is az országos 
közút felé egyirányú, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a 
Mogyoróhegyi úti csatlakozás felé, 

3. a 11. út 43+547 szelvényében a Fő utca Esztergom felöli csatlakozásánál, a behajtás 
mindkét ágon tilos, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a 
Mogyoróhegyi úti csatlakozás felé, a Fő utca Református Templom előtti szakasza az 
országos közút irányába egyirányú, 

4. a 11. út 43+896 szelvényében a Bányatelep utcai csatlakozásnál, a behajtást mindkét 
irányba tilos, az utca Harangvirág utcáig tartó szakasza az országos közút irányába 
egyirányú, 

5. a 11. út 43+966 szelvényében a Kőbánya utcára „Behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 
tábla kerül kihelyezésre, az engedélyre jogosultak: visegrádi lakcímkártya (állandó vagy 
tartózkodási), munkavégzés célja (melyet munkaszerződéssel igazol), egyéb rendkívüli 
esetekben írásos jegyzői engedély (aljegyzo@visegrad.hu címre írt kérelemmel), 

6. a 11-es főútról a Berkenye utcába mindkét irányba „Behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 
tábla kerül kihelyezésre, az engedélyre jogosultak: visegrádi lakcímkártya (állandó vagy 
tartózkodási), munkavégzés célja (melyet munkaszerződéssel igazol), egyéb rendkívüli 
esetekben írásos jegyzői engedély (aljegyzo@visegrad.hu címre írt kérelemmel), 

7.  fentiekben meghatározott korlátozások 2020. május 15. délután 14.00 órától, május 18. 
reggel 8.00 óráig érvényesek, 

8. Visegrádon, belterületi utcákban a parkolás továbbra is tilos, kivéve az engedéllyel 
rendelkezőknek, a nagyparkolók megnyitásra kerülnek. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 15. 

 

mailto:aljegyzo@visegrad.hu
mailto:aljegyzo@visegrad.hu

