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Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

 

Ügyszám: 09080-160/33/2017. rendb. 

 
        Tárgy: ideiglenes forgalomkorlátozás 

 

 

     H A T Á R O Z A T 

 

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Videoton FC bajnoki labdarúgó mérkőzés zavartalan lebonyolítása 

érdekében az 1988. évi. I. törvény 14.§ (1) bekezdésében biztosított jogomnál fogva az alábbi 

 

ideiglenes forgalomkorlátozást 

 

rendelem el: 

 

2017. október 14-én Balmazújváros városában az alábbi helyeken és módokon: 

 

- 14.00 órától előreláthatólag 18.30 óráig időszakosan teljes útlezárás lesz a Debreceni utca, a Kastélykert 

utca kereszteződésétől a Sport tér kereszteződésig. A fenti időpontban ezen az útszakaszon minden 

jármű, illetve gyalogos forgalom tilos. A lezárt területre az ott lakók kivételével, csak a külön 

engedéllyel rendelkező, illetve a vendégszurkolói gépjárművek hajthatnak be. 

 

- 14.00 órától előreláthatólag 18.30 óráig a Semsey Andor utca Sport tér közötti útszakaszon, a 

Kastélykert utca felől, valamint a Sporttér utca teljes szakaszán a Debreceni utca irányában, a Semsey 

Andor utca felől egyirányú forgalmi rend kerül kialakításra. A fenti időpontban a Debreceni utcáról a 

Sport tér felé behajtani tilos. 

 

A rendezvény lebonyolítása után az eredeti forgalmi rend visszaállításra kerül. 

 

Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érinti, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri 

szervhez.  

 

I n d o k o l á s  

 

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Videoton FC bajnoki labdarúgó mérkőzés zavartalan lebonyolítása 

érdekében a fenti időpontban a megjelölt útszakaszok forgalmának korlátozása indokolt, ezért a rendelkező 

részben foglaltak szerint határoztam.  

 

Az Rtv. 1.§. (2)bekezdés 4. pontja "A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény   

felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és 

rendészeti feladatkörében: közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el.” 

 

A Kkt. 14. § (1) bekezdés  b.) pontja alapján „A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására 

(elterelésére) a rendőrség, tűzoltóság és a Magyar Honvédség a rájuk vonatkozó jogszabályok által 

meghatározott esetekben jogosultak.” 
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A BM rendelet 24. § (1) bekezdése alapján „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

és a Terrorelhárítási Központ a közbiztonság védelme érdekében, katasztrófa, tűzeset vagy baleset, valamint 

rendezvény helyszínén a feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban elrendelheti 

a) egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom 

elterelését vagy korlátozását, 

b) a megállás vagy várakozás tilalmát, valamint az arra kijelölt helyen a várakozás megszüntetését, továbbá 

c) egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának 

megváltoztatását.” 

  

Alkalmazott jogszabályok: 

 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet 

többszörösen módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 

 

 

Erről a határozat 1 példányával értesül: 

 

1./ Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, azzal, hogy a média  

 irányába intézkedni szíveskedjen.   

 (email: sajto-hajdumrfk@hajdu.police.hu) 

2./ Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal 

 (email: hivatal@balmazujvaros.hu) 

3./   Videoton Football Club  

(email: titkarsag@videotonfc.hu)                 

4./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

(email: emkk@emkk.hu)                                                                

5./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság 

(email: info@hajdu.kozut.h, info@hajdu.kozut.hu)                 

6./  Balmaz Sport Kft. 

(email: info@balmazfoci.hu)                 

7./         Irattár. 

 

 

D e b r e c e n, 2017. október 10. 

 

 

                                                              Dr. Berecz József r. alezredes 

                                                                            rendőrségi főtanácsos 

                                                                              kapitányságvezető  
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