
Előterjesztés 
A Kisfaludy Sándorról elnevezett „magasparti” sétány (továbbiakban: sétány) jelenlegi formában történő forgalmának 
jelentős mértékű csökkentése a képviselő-testület célja. A képviselő-testület a Kisfaludy sétányon és annak 
környezetében a természet közeli fenntarthatóság, valamint az omlásveszélyes „magaspart” védelme 
érdekében korlátozó rendelkezéseket kíván bevezetni. 
A szándék megvalósításához meg kell határozni, mely utcák szolgálhatnak parkolás, céljára azok számára, akik 
gépjárművel kívánjál megközelíteni a sétányt. A kérdés az, hogy a lehetséges utcák közül melyek alkalmasak – elég 
szélesek - arra, hogy a parkolás mellet az oda behajtó és onnan kihajtó gépjárművek forgalmát elvezethesse. Akár 2-3 
jármű is fennakadást okozhat a nem kellő nagyságú fordulási hely miatt. (Az érintett utcákban lévő ingatlanok 
tulajdonosaira, az ingatlanok használatára jogosultakra külön szabályokat kell hozni.) 
A sétány 12 utcáról közelíthető meg.: Iskola utca, Ady Endre utca, Batsányi János költőről elnevezett utca, Köztársaság 
utca Brassó utca, Örs vezér utca, Hétvezér utca, Esze Tamás utca, Toldi Miklós utca, Késmárki utca, Ybl Miklós utca 
Fenyves utca. 

Az Ybl Miklós utca a Rákóczi útból nyílva kétfelé ágazik, az egyik ága a Csittényhegyi utca, mely zsákutca, a másik a 
Fenyves utca, mely az elágazás után a Balaton felé fordulva párhuzamos lesz az Ybl Miklós utcával. 

 Az utcák többsége a sétányra merőlegesen, onnan a település belseje felé vezetnek. A sétány jelenleg bármelyik felsorolt 
utcáról megközelíthető. 

Keleti irányból nyugat felé haladva: 

1.) Iskola utca, Thököly utca kereszteződése: A behajtás tilalmát a kereszteződésben kell elrendelni, mivel 
nyilvánvalóan az út szélessége nem elegendő ahhoz, hogy a parkoló autók mellett a forgalom a sétánytól 
zökkenőmentesen visszafordítható legyen. 

 

  



2.) Az Ady Endre utca, Thököly utca kereszteződésétől sem engedhető be a forgalom a sétányig az előzőekben 
felsorolt okok miatt, a behajtás tilalmát a kereszteződésben kell elrendelni. 

 

 

 

3.) A Batsányi út nyilvánvalóan alkalmatlan a Thököly út kereszteződésétől a Balaton felé parkolás céljára. A 
behajtás tilalmát a kereszteződésben kell feltüntetni.  

 

 



 

4.) A Köztársaság utca Thököly utca kereszteződésében kell a behajtás tilalmát elrendelni a fenti okok miatt: 

 

5.) A Brassó utcában alkalmas lehet arra, hogy parkolás és behajtás lehetősége biztosítva legyen a sétány határáig. 
A sportpályák miatt is lenne igény a parkolás kialakításának szabályozására. Mindaddig amíg nincs kialakított 
és kijelölt parkolóhely az utcában a Thököly út kereszteződésétől kell megtiltani a behajtást: 

 



6.) 

A sportpályát az Örsvezér utca határolja a másik oldalról. A parkolás kialakításának lehetőségét ki kell alakítani a 
sportpálya és a kávézó közelsége miatt is. Jelenlegi szabályozatlan helyzet miatt a Thököly utca kereszteződésében 
kell megtiltani a behajtást. A járművek jelentős kárt okoztak a zöld területben eddig is. 

 

7.)A hétvezér utca nyilvánvalóan alkalmatlan parkolás és a forgalom számára. A Thököly út kereszteződésétől kell 
megtiltani a behajtást 

 

  



8.)Az Esze Tamás út nyilvánvalóan alkalmatlan a Thököly út kereszteződésétől a Balaton felé parkolás 
céljára. A behajtás tilalmát a kereszteződésben kell feltüntetni.  

 

 

9.)A Toldi Miklós utca nyilvánvalóan alkalmatlan a Thököly út kereszteződésétől a Balaton felé parkolás 
céljára. A behajtás tilalmát a kereszteződésben kell feltüntetni.  

 



10.)A Késmárki utca elég széles ahhoz, hogy alkalmassá lehessen tenni parkolás és behajtás céljára a sétány határáig. 

A behajtást tiltó táblát a Kisfaludy sétány és a Késmárki utca kereszteződésébe lehet elhelyezni, a parkolási lehetőség 
és a visszafordulás lehetőségét biztosító jelzések és eszközök elhelyezése után. A kialakításig a Thököly és Késmárki 
utca kereszteződésében helyezendő el a behajtani tilos jelzés. 

 

Az Ybl Miklós utca a Rákóczi útról háromfelé ágazik. Az egyik ága a Fenyves utca (balra fordulva) mely a sétányhoz 
vezet egy kanyar után. A másik ága a Csittényhegyi utca, mely zsákutca (jobbra). Az út vonalát követve egyenesen 
pedig a sétányhoz jutunk ki. Az utcák szélessége semmiképp nem teszik lehetővé parkolók kialakítását. A behajtani 
tilos rendelkezés a Rákóczi út Ybl Miklós út kereszteződésében helyezendő el. 

 

 

 

 



 

Csittényhegyi utca  

 

Fenyves utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019….. önkormányzati határozata 

forgalom korlátozás bevezetéséről  

 

Az Önkormányzat a Kisfaludy sétány épített- és a természeti értékeinek védelmében az alábbi határozatot 

hozza: 

1.) A képviselő-testület a Kisfaludy sétányon és annak környezetében a természet közeli fenntarthatóság, 

valamint az omlásveszélyes „magaspart” védelme érdekében korlátozó rendelkezéseket vezet be. 

A korlátozó rendelkezések egy részét a helyi zajvédelemről és zöldterületek védelméről szóló 

rendeletben foglaltak szerint szabályozta az Önkormányzat. A rendelete kimondja, hogy zöldterületen, 

játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos.  Tilos motorkerékpárral, gépjárművel a közút úttestét 

elhagyva közlekedésre vagy parkolási célra a közút úttestén kívül park vagy zöld terület területét 

igénybe venni, a park fái közé behajtani. A rendelet 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 

kiszabását teszi lehetővé a rendeletben foglaltak megsértőivel szemben. 

a.) Az Önkormányzat a fentieken túl közlekedési korlátozásokról hoz döntést az alábbiak szerint: Az Ybl Miklós 

utca 2686/48 hrsz, Csittényhegyi utca 2686/97 hrsz., Fenyves utca 2686/34 hrsz, 2686/11 hrsz. 

ingatlanok, önkormányzati közutak. Az Önkormányzat a fenti ingatlanok tekintetében olyan 

forgalomszervezést kíván megvalósítani, mely lehetővé teszi az ingatlanokkal határos 

ingatlantulajdonosok vagy az ingatlantulajdonosok felhatalmazásával az ingatlan használóinak részére 

a behajtást, a saját ingatlan előtti közterületen való – forgalmat nem zavaró – parkolást. A fenti 

jogosultakon kívül másoknak a fent felsorolt helyrajzi számokon található önkormányzati közutak 

tekintetében járművel behajtani tilos. A korlátozás a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 

5.) KPM-BM együttes rendelet 14.§ (1) bekezdés n.) pontjában foglalt korlátozást jelenti azzal, hogy a 

korlátozás ne érintse a kerékpárral közlekedőket és az engedéllyel rendelkezőket. A tulajdonosok számára 

a behajtási engedélyt a polgármester adja ki.  A tiltó tábla a Rákóczi utca, Ybl Miklós utca kereszteződésében 

helyezendő el.  

b.) A Késmárk utca 2702  hrsz-ú szakasza, Toldi Miklós utca 2733 hrsz-ú szakasza, Esze Tamás utca 2746 

hrsz-ú szakasza, Hétvezér utca 2758 hrsz-ú szakasza, Örsvezér utca 2760 hrsz-ú szakasza, Brassó utca 

2771 hrsz-ú szakasza, Köztársaság utca 2845 hrsz-ú szakasza, Batsányi utca 2854 hrsz-ú szakasza, 

Ady Endre utca 2864 hrsz-ú szakasza önkormányzati közút. Az Önkormányzat a fenti ingatlanok 

tekintetében olyan forgalomszervezést kíván megvalósítani, mely lehetővé teszi az ingatlanokkal 

határos ingatlantulajdonosok vagy az ingatlantulajdonosok felhatalmazásával az ingatlan használóinak 

részére a behajtást, a saját ingatlan előtti közterületen való – forgalmat nem zavaró – parkolást. A fenti 

jogosultakon kívül másoknak a fent felsorolt helyrajzi számokon található önkormányzati közutak 

tekintetében járművel behajtani tilos. A korlátozás a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 



5.) KPM-BM együttes rendelet 14.§ (1) bekezdés n.) pontjában foglalt korlátozást jelenti azzal, hogy a 

korlátozás ne érintse a kerékpárral közlekedőket és az engedéllyel rendelkezőket. A tulajdonosok számára 

a behajtási engedélyt a polgármester adja ki. A tiltó táblák a közúti ingatlanok Thököly út felé eső 

kereszteződésekben helyezendők el.  

c.) Amennyiben a szükséges feltételek megvalósulnak, úgy a Brassó utca 2771 hrsz-ú szakasza, a Örsvezér 

utca 2760 hrsz-ú szakasza, a Késmárk utca 2702  hrsz-ú szakasza a forgalom és a parkolás számára a 

Kisfaludy sétány határáig megnyitható. A képviselő-testület ezen c.) alpont vonatkozásában 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a feltételek megvalósításának 

érdekében. 

d.) Az Iskola utca 2901 hrsz. önkormányzati közút. A közútnak a Thököly utcai kereszteződésén túl 

folytatódó szakaszán az Önkormányzat a fenti ingatlan tekintetében olyan forgalomszervezést kíván 

megvalósítani, mely lehetővé teszi az ingatlanokkal határos ingatlantulajdonosok vagy az 

ingatlantulajdonosok felhatalmazásával az ingatlan használóinak részére a behajtást, a saját ingatlan 

előtti közterületen való – forgalmat nem zavaró – parkolást. A fenti jogosultakon kívül másoknak a 

fent felsorolt helyrajzi számokon található önkormányzati közutak tekintetében járművel behajtani 

tilos. A korlátozás a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

14.§ (1) bekezdés n.) pontjában foglalt korlátozást jelenti azzal, hogy a korlátozás ne érintse a kerékpárral 

közlekedőket és az engedéllyel rendelkezőket. A tulajdonosok számára a behajtási engedélyt a polgármester 

adja ki. A tiltó táblák a közúti ingatlanok Thököly út felé eső kereszteződésekben helyezendők el.  

e.) A Kisfaludy sétány (2865 hrsz, 2747 hrsz, 2734 hrsz, 2701 hrsz) teljes szakaszára tekintettel az Önkormányzat 

megtiltja a járművel történő behajtást a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 

együttes rendelet 14.§ (1) bekezdés n.) pontjában foglalt korlátozást vezeti be azzal, hogy a korlátozás nem érinti 

a kerékpáros forgalmat. (A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott 

kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban 

haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen 

eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

értelmében, tehát ilyen eszközöket használó személyekre a tiltás nem terjed ki.) 

A jelen e.) pontban foglalt korlátozás a Kisfaludy sétánnyal határos más lakóingatlan- vagy telek 

tulajdonosokra, nem terjed ki. Ezen tulajdonosok a Polgármester által kiállított behajtási engedélyre 

jogosultak azzal, hogy az ingatlan előtti közterületen gépjárműveikkel csak az ingatanukra történő 

bejutáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak, a járműveket saját ingatlanon kell elhelyezniük. 

2.) A forgalomkorlátozás az Önkormányzati járművekre vagy az Önkormányzat részére önkormányzati 

feladatellátást végző járművekre valamint a helyszín geológiai adottságaiból adódó „csúszásveszély” 

elhárítása, vizsgálása valamint a Magyar Államvasutak Zrt. által végzett munkák során szükséges 

járművek általi behajtásra nem terjed ki. 

A határozatban foglalt korlátozások 2019…..- án lépnek érvénybe. 

Felelős: polgármester. 


