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Megállási tilalmak, korlátozások 

Tilos megállni, 2021. május 13. 17: 00 órától – 2021. május 14. 22:00 óráig 
- Güntner Aréna előtti parkoló. 
Tilos megállni, 2021. május 13. 17: 00 órától – 2021. május 14. 19:00 óráig 
- Komáromi utca Május 1 út és Kőkút köz mindkét oldalán,  
- Kőkút köz mindkét oldalán és Kőkúti Általános iskola melletti területen. 

Tilos megállni, 2021. május 14. 9:00 órától – 2021. május 14. 19:00 óráig 
- Kocsi út mindkét oldalán Környei út és Kálvária utca között 

- Kálvária utcában a Kocsi utca és a Fazekas utca között 

- Fazekas utcában Kálvária utca és a Kastély tér között, 

- Kastély tér parkoló, 

- Rákóczi utca Kastély tér és Hajdú utca között,  

- Keszthelyi utca Hajdú utca és Május1 út között 

 

A tiltott helyen megálló járműveket a rendőrség elszállíttatja! 



2 
 

Tilos megállni, 2021. május 14. 9:00 órától – 2021. május 14. 19:00 óráig 
 

 Kisbér, Széchenyi út mindkét oldalán található párhuzamos várakozóhelyeken, 

   Oroszlány Rákóczi úton a versenypálya menetirány szerinti jobb oldalán található párhuzamos 

várakozóhelyeken, 

 Környén az Alkotmány út mindkét oldalán található párhuzamos várakozóhelyeken. 

 

2021. május 13. csütörtök 22:00 órától 2021. május 14. (péntek) 21:00 óráig 
Május 1 út – Komáromi utca és Nagykert utca közötti szakaszán az út nyugati oldalán a külső forgalmi sáv 

lezárásra kerül 

 

 

A tiltott helyen megálló járműveket a rendőrség elszállíttatja! 



3 
 

Tilos behajtani: 

2021. május 14. csütörtök 9:00 – 21:00-ig 
A Május 1 út – Dózsa György utca – Komáromi utca közötti szakaszára 
2021. május 14. csütörtök 11:00 – 20:00-ig 
Május 1 út – Komáromi utca – Keszthelyi utca közötti szakaszára 

 

Május 14. csütörtök 9:00 – 21:00-óráig 

Nagykert u., Május 1 út felöli oldal, kordonépítés miatt lezárásra kerül. Ezért a Kocsi út felől, mindkét irányból 

behajtani tilos, kivéve lakók és kétirányú forgalmi rend táblák kerülnek kihelyezésre.   

Táncsics Mihály utca, József Attila utca felől, mindkét irányba behajtani Tilos, kivéve lakók. Nagykert utca ezen része 

kétirányúsításra kerül.  

2021. május 14. csütörtök 16:00 – 19:00-óráig  
Komáromi utca Május 1 út kereszteződésében a keresztirányú forgalom TILOS! 
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Tilos behajtani: 

2021. május 14. csütörtök 16:30 – 18:00 óráig 

Környei út  

Kocsi utca Környei út – Kálvária utca között,  

Kálvária utca – Kocsi utca – Fazekas utca között  

Fazekas utca – Kálvária utca – Kastély tér között  

Kastély tér  

Rákóczi utca – Kastély tér és Keszthelyi utca között,  

Keszthelyi utca – Hajdú utca – Május 1 út között 

 

2021. május 14. 16:30 – 18:30 óráig 
Az M1 autópálya 64 km szelvényben található (Tata, Környe) és a Remeteségi 
lehajtói is mindkét irányból lezárásra kerülnek. 
 
A Környei út lezárása miatt az M1 autópályára felhajtás sem lesz lehetséges. 

 


