RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ
Szám: 02010- 160/64/2021.rendb.

Tárgy:
Üi.:
Tel/Fax:

Ideiglenes forgalomkorlátozási határozat
Buchvald János r. hdgy.
72 / 504-400 / 72-85

HATÁROZAT
A Pécsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya által, Balatonyi Árpád, mint ügyfél
kérelmére indított közigazgatási eljárás során a járműforgalom eltereléséről az alábbiak
szerint határoztam:
A járműforgalom elől,
2021. július 04-én 06 óra 30 perctől 19 óra 30 percig,
a 6605 számú út 3+370 km szelvény – 9+638 km szelvény, bakonyai és
kővágótöttösi elágazó közötti
szakaszát
valamint
a 66134 számú bakonyai bekötő út 0+000 km szelvény – 0+500 km szelvény
közötti szakaszát
a rendezvény idejére teljes szélességében l e z á r o m.
Terelőútvonalként az alábbiakat határozom meg:
Terelőútvonalként a Kővágótöttös és Bakonya közötti önkormányzati út lett kijelölve.
A közúti jelzőtáblák kihelyezéséről, a meglévő jelzőtáblák letakarásáról a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni.
A lezárások alól kivételt képeznek a mentőszolgálat és a tűzoltóság kivonuló járművei,
amelyek áthaladását a rendezőnek biztosítani kell.
A rendezvény időpontjában, a forgalomkorlátozásnak az útlezárások helyszínén jelzőőrök
(polgárőr), valamint rendezői feladatokat ellátó biztonsági őrök felállításával szerez érvényt a
rendezvény szervezője.
A közúti lezárásoknál jelzőőr (polgárőr) állíthatja meg a közúti forgalmat a vonatkozó
jogszabályi előírások betartása mellett. A lezárási pontokat jelzőtáblával elő kell jelezni:
"Egyéb veszély" jelzőtábla (750 mm) és alá "Jelzőőr" kiegészítő tábla kihelyezése szükséges
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lakot területen kívül az útlezárástól 150 - 250 méter távolságra, lakott területen belül 50 - 100
méter távolságra. Útkereszteződéseknél lévő zárási pontoknál az előjelző táblákat mindegyik
ágban ki kell helyezni a megfelelő kiegészítő nyilas táblával.
A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó
lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles
összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból
folyamatosan láthatóknak kell lenniük. A tervezett jelzőőrös forgalomirányítást csak
megfelelően kioktatott, szabványos védőmellénnyel és URH adó-vevő készülékkel ellátott
személyek végezhetik!
A közútkezelő a BAR-144/42/2021. számú kezelői hozzájárulásában foglaltakat a rendezvény
szervezője köteles végrehajtani.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysághoz címzett, de hatóságomnál 2 pld-ban benyújtott 5000.-Ft illetékbélyeggel
ellátott (halasztó hatállyal nem bíró) fellebbezésnek van helye.
I N D O K O L Á S:
Balatonyi Árpád, a Balatonyi Rallye Team szervezőbizottságának vezetője bejelentette a
Pécsi Rendőrkapitányságra, hogy 2021. július 04-én, 06:30 óra és 19:30 óra közötti időben,
rallye verseny szervezése céljából közúti zárást kér.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága a bejelentő részére a közút
nem közlekedési célú igénybevételét a BAR-144/42/2021. számú kezelői hozzájárulásaiban
engedélyezte.
A bejelentésből megállapítható, hogy az érintett útvonalon való járműközlekedés a
rendezvény lefolyását zavarná, a résztvevők testi épségét veszélyeztetné. A rendezvényen
résztvevők testi épségének védelme érdekében, a vagyonbiztonság, a közúti közlekedés
biztonsága szempontjából a rendelkező részben említett ideiglenes forgalomkorlátozás a
rendezvény idejére elengedhetetlen.
A zárás az alábbi útszakaszokat érinti:
6605 sz. út bakonyai elágazó és kővágótöttösi elágazó között (6.25 km)
06:30 – 19:30 között
66134 sz. út bakonyai bekötőút (0.5 km)
06:00 – 21:00 között
Fellebbezés esetén a fellebbezés nem lehet halasztó hatályú a határozatra nézve, mert a fent
leírt cél a határozatban foglaltak maradéktalan betartása nélkül nem biztosítható.

Alkalmazott jogszabályok:
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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14.§ (1) bek. b.) pont
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 44.§ (1) bek a.) pont
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 15. § (1) bek.,
16.§ (1) bek. b) pont, 104. § (2) bek., 43. §, 82. §, 85. § (1) bek., 116-119. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bek.

P é c s, időbélyegző szerint
Korontos Zoltán r.ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

A határozatot kapják:
1. Baranya MRFK TIK
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi ig
4. Országos Mentőszolgálat
5. Volánbusz Zrt.
6. Ügyfél (Balatonyi Árpád)

8. sajto.baranyamrfk@baranya.police.hu
9. Bakonya Község Önkormányzata
11. Kővágőtöttös Község Önkormányzata
12. Kővágószőlős Önkormányzati Hivatal
13. Hetvehelyi Önkormányzati Hivatal
14. Irattár
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