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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 
Ideiglenes forgalomtechnikai változások engedélyezésére a Balatonakarattyai Part Üdülőben 

(Balatonakarattya. Koppány sor 41.) megrendezésre kerülő „ XIV. Őrült Motoros Hétvége” 

elnevezésű rendezvényhez kapcsolódóan az alábbi  ideiglenes forgalmi rendváltozásokat kérik 

engedélyezni.  

 

 

   A rendezvény 2015. július 23.‐án csütörtökön 12.00‐kor kezdődik. A korlátozást július. 24.‐én 

pénteken 12.00‐02.00 között; illetve július. 25. szombaton 10.00‐02.00 között szeretnék megkérni!   

 

   Az alábbiakban kérik engedélyünket és intézkedésünket ideiglenes behajtani Tilos és Kötelező 

haladási irány táblák kihelyezéséhez: 

 egyrészt a Koppány sor alagút felöli részével kapcsolatban az út üdülő felé történő 

egyirányosítására az alagútba bevezető út utolsó utcájától. Ezzel az intézkedéssel a Bezerédi 

strand távozó vendégeit és a Koppány sor alagúthoz közel eső  lakóit kérnénk meg, hogy az 

utcát a Balatonakarattyai körforgalom irányába hagyják el. A 71. sz. útról a Bezerédi strandra 

irányuló bejövő forgalom az alagúton keresztül zavartalan lesz. A Bezerédi strand előtti parkoló 

részen az autók szélvédőire kihelyezünk információs lapokat, melyekkel felhívjuk az autósok 

figyelmét a távozás irányára. 

 A Bezerédi strandra, a körforgalom felöl érkező vendégeket már a körforgalomnál 

figyelmeztető tábla kihelyezésével tájékoztatjuk, hogy a strandot ideiglenesen az alagút 

irányából tudják megközelíteni. 

  A Bezerédi strand illetve a Honvéd üdülő  beszállítói forgalma általában a reggeli órákban 

történik 06.00‐10.00 között. Ez természetesen nem okoz problémát, hisz csak pár kis és közepes 

teherautóról van szó és ők amúgy sem tudnák máskép megközelíteni a céljukat. Míg ők 

áthajtanak addig félre állítható a motoros forgalom illetve ezen napszakban nincs nagy aktivitás 

a rendezvény forgalmában. Így ezen létesítmények üzemeltetése is zavartalanul tud működni. 

 továbbá a Part Üdülő Bercsényi strand felöli részével kapcsolatban az alábbiak szerint: A 

forgalmat a Koppány soron a Part Üdülő irányába a Lidó strand előtti téren szeretnénk 

megállítani. A Part üdülő és a Lidó strand közötti szakasz üdülőből és a Bezerédi strandról 

illetve a rendezvényről távozó vendégek részére egyirányúsítani. A Part üdülő és a Lidó strand 

közti  szakaszon lakók természetesen behajthatnak a nyaralóikhoz, Ők nem zavarják a 

rendezvény forgalmát! 

 

Ezen  intézkedések megkérésének fő okai és motivációja a következők: 

 A Part Üdülő sajátossága, hogy egy közlekedési út halad keresztül az üdülő területén ezáltal 

két irányból is megközelíthető, ami természetesen jól hangzik, de a valóságban nagyon sok 

problémát vet fel!  

 A Koppány sor Balatonkenesei vége felöl megközelítve az üdülőt egy szűk egysávos 

beláthatatlan vasúti alagúton kell áthajtani, ami az ideiglenesen megnövekvő forgalom 

szempontjából egy rendkívül balesetveszélyes közlekedési gócpont. A rendezvényt zömében 

motorosok látogatják és itt ha szembe találkoznak egy visszafele közlekedő 

személygépkocsival az több problémát és veszélyt is hordozhat magában. (pl: ha pont bent 

találkoznak szembe a motor tolatni nem tud, az autó ha ép nem jön utána senki talán vissza tud 

tolni azt is hosszasan kell mivel az alagút után is szűk az út. Vagy  ha a másik oldalt vesszük 

ugyan így akkor megint csak szűk az út plusz még emelkedő is van! 



 A Bezerédi strand parkolóját elhagyva az üdülőn keresztülvezető út egészen a Lidó strandig 

olyan nagyon leszűkül, hogy egy szembe találkozó motor és személyautó szinte nem vagy alig 

tud elhajtani egymás mellet. De ha esetleg még az út szélén parkol egy másik gépkocsi akkor 

már biztos, hogy nem tudnak elhajtani egymás mellet és ez újabb fennakadást problémát hordoz 

magában. 

 

   Ezen szűk keresztmetszet, áteresztő képesség miatt, hogy ne legyen fennakadás a közlekedésben és az 

esetleges baleseteket megelőzzék szeretnék, hogy az ideiglenes egyírányusítási kérelmükhöz 

hozzájáruljunk. Előző évekből szerzet tapasztalataik azt mutatták, hogy ezen megoldás tudott a 

legjobban és legbiztonságosabban működni. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

 

 

Matolcsy Gyöngyi  

     polgármester 


