
Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6.  

Telefon: (061) 443-5800 

e-mail: pestmrfk@pest.police.hu 

 
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

VEZETŐJE 

 
 

Tárgy: Közlekedési korlátozás 

Hiv. szám: - 

Előadó: Bancsi Béla r. őrnagy 

Tel.:  06 1/443-5123 (30-605) 

 

Közlekedésrendészeti intézkedés elrendelés 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 44. (1) bekezdés a) pontja, valamint a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján 

ideiglenes forgalomkorlátozást rendelek el az alábbiak szerint: 

1./ Tilos megállni! 

 

2022. május hó 03. nap 12.00 órától 

2022. május hó 06. nap 22.00 óráig: 

Visegrád, Bob pálya parkolójában (Visegrád, Nagyvillám 1, 2025) 
 

2022. május hó 04. nap 08.00 órától 

2022. május hó 06. nap 19.00 óráig:  

Visegrád, Fellegvár parkolójában (Visegrád, 2025) 
 

2022. május hó 04. nap 14.00 órától 

2022. május hó 06. nap 22.00 óráig:  

Visegrád Panoráma út mindkét oldalán Fellegvári parkolótól a Mogyoró-hegyi parkolóig 

Visegrád Mogyoró-hegyi parkolójában, Nagyvillám Étterem parkolójában (Visegrád, 

Nagyvillám lejtő 1. 2025) 

 

2022. május hó 05. nap 20.00 órától 

2022. május hó 06. nap 20.00 óráig:  

Visegrád, 11. számú főút út mindkét oldalán a városhatár és a Rév utca között, 

Visegrád, gokart pálya parkolójában, 

Visegrád, Rév utca mindkét oldalán, a 11, számú főút és a Fő utca között, 

Visegrád, Fő utca mindkét oldalán, a Schulek utca (Ezeréves Emlékmű) és a 11 fő út között, 

Visegrád, 11. számú fő út mindkét oldalán, a Rév utca és buszparkoló között, 

Visegrád, 11 főúton lévő buszparkolóban, 

Visegrád, Nagy Lajos utca mindkét oldalán, a Fő utca és a Széchenyi utca között, 

Visegrád, Mátyás király utca mindkét oldalán, a Széchenyi utca és a Panoráma utca között, 
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Visegrád, Panoráma utca mindkét oldalán, a Mátyás király utca és a Fellegvár parkolója 

között, 

2./ Forgalomtechnikai eszközzel lezárásra kerül: 

2022. május hó 03. nap 12.00 órától 

2022. május hó 06. nap 20.00 óráig:  

Visegrád, Bob pálya parkolója 

2022. május hó 04. nap 12.00 órától 

2022. május hó 06. nap 19.00 óráig:  

Visegrád, Fellegvár parkolója 

2022. május hó 05. nap 19.00 órától 

2022. május hó 06. nap 22.00 óráig:  

Visegrád, Panoráma út a Fellegvár parkolótól a Mogyoró- hegyi parkolóig 

 

2022. május hó 06. nap 08.00 órától 

2022. május hó 06. nap 20.00 óráig:  

Visegrád, Panoráma út a 11. számú főút és a Mogyoród-hegyi parkoló közötti szakasza 

Visegrád, Rév utca a 11. számú főút és Fő utca között szakasza 

 

2022. május hó 06. nap 05.00 órától 

2022. május hó 06. nap 19.00 óráig:  

Visegrád, 11. számú főútnál található autóbusz parkoló 

 

3./ Zárásra kerül (rendőrségi operatív zárás): 

2022. május hó 06. nap 08.00 órától 

2022. május hó 06. nap 20.00 óráig:  

Visegrád, Rév utca a 11. számú főút és a Fő utca között 

Visegrád, Fő utca Schulek utca (Ezeréves Emlékmű) és a 11. számú főút között 

Visegrád, 11. számú főúton lévő buszparkoló, 

Visegrád, Nagy Lajos utca a Fő utca és a Széchenyi utca között, 

Visegrád, Mátyás király utca a Széchenyi utca és a Panoráma utca között, 

Visegrád, Panoráma utca a Mátyás király utca és a Fellegvár parkolója között, 

 

2022. május hó 06. nap 14.00 órától 

2022. május hó 06. nap 18.00 óráig:  

Visegrád, 11. számú főút Komárom-Esztergom megyétől Rév utca közötti szakasza 

 

2022. május hó 06. nap 10.00 órától a szükséges ideig 

 

M6 autópálya Budapest felől Pécs felé vezető oldalának az M0 autóút és az M6 22 

km szelvénye közötti szakasza, a zárással érintett útszakasz felhajtóinak zárásával 

M0 autóútnál a 6. számú főút zárása mindkét irányból 
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M6 autópálya – 6. számú főút körforgalmánál az Érd irányából érkező forgalom 

előterelése a 7. sz. főút felé 

 

2022. május hó 06. nap a mezőny elhaladásának idején 

 

M6 autópálya Pécs felől Budapest felé vezető oldalának az M6 22 km szelvénye és 

M0 autóút közötti szakasza, zárással érintett útszakasz felhajtóinak zárásával 

 

2022. május hó 06. nap 10.00 órától a szükséges ideig 

 

M6 autópálya 22 km szelvényében lévő körforgalom zárása 

 

 

5./  A tilalmat szükség szerinti MT mobil jelzőtáblával, elszállításra és a tilalom időtartamára utaló 

kiegészítő jelzőtáblával kell jelezni. 

6./  A jelzőtáblákat a tilalom kezdete előtt legalább 48 órával ki kell helyezni, ezt szakkivitelező 

céggel kell elvégeztetni. Az ideiglenes forgalomkorlátozás életbelépésekor az ellentétes értelmű 

jelzőtáblákat átlátszatlan fóliával le kell takarni, az eredeti forgalmi rendet a tilalom befejezése 

után vissza kell állítani. 

7./  A jelzőtáblák kihelyezésének és az eredeti forgalmi rend visszaállításának költségei a Nemzeti 

Sportügynökség Nonprofit Zrt.-t terhelik. 

8./ A lezárást forgalomtechnikai eszközökkel, rendezői gárdával, valamint rendőri erő 

igénybevételével kell megvalósítani.  

9./ A szabálytalanul megálló, várakozó járművek tárolási helye Visegrád, Fő utca 8. szám alatti 

CBA parkolója. Az elszállított járművekről a 06-80/180780 zöld számon lehet tájékoztatást 

kérni. 

 

10./ Ezen intézkedés csak a jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel, a közterület használati 

megállapodásokkal, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulásával, és az azokban 

foglaltak maradéktalan betartásával együtt érvényes. 

INDOKOLÁS 

 

A közlekedésrendészeti intézkedések bevezetése nélkül GIRO d’Italia 2022 kerékpárverseny 

zavartalan lebonyolítása nem lehetséges. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

Dr. Nagy László r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 
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Kapják: Pest MRFK Rendészeti igazgatóság 

   Pest MRFK Kommunikációs Osztály 

   Terrorelhárítási Központ 

   Budapesti Rendőr-főkapitányság RSZ KLFO 

   Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága 

   Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

   Visegrád Polgármesteri Hivatal 



ZÁRADÉK
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