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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a pécsi lakosság részére, valamint 

a Pécsett tartózkodó magyar állampolgárok és külföldiek részére 

 

 

Tisztelt Pécsiek és Pécsre Látogatók! 

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. szeptember 17-én 13 és 20 óra között Pécs városa 

– a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó 

– várhatóan nagy tömeget vonzó rendezvény helyszíne lesz. 

 

A fenti program megtartása, valamint rendőri biztosítása kapcsán Pécs belvárosában az 

alábbiakban meghatározott területeken a személy- és járműforgalom korlátozása válik 

szükségessé a 02010/160/147/2022. Rendb. ügy számon kiadott forgalomkorlátozó határozat, 

továbbá az alábbi jogszabályi hivatkozás alapján. 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 58. § (1) bekezdés g) pontja alapján a 

gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó vagy más jelentős rendezvény rendjének 

biztosítása során a rendőrség csapaterőt alkalmazhat. A (2) bekezdés értelmében a rendőrség a 

csapaterő alkalmazása során a 17. § (1) bekezdésben írt jogokat indokolt mértékben 

korlátozhatja, területet személy- és járműforgalom elől elzárhat. Az érintett területeken 2022. 

szeptember 17-én 6 órától a rendezvény befejezéséig járművel történő megállási- és 

várakozási tilalom lép érvénybe. A rendőrség a területen maradt gépjárműveket a tilalom 

kezdete után áthelyezteti. Az áthelyezett járművekkel kapcsolatban a rendezvény napján a 

+36307991060 mobiltelefonszámon kérhető tájékoztatás és bővebb felvilágosítás. 

 

2022. szeptember 17-én 6 órától a rendezvény befejezéséig – várhatóan 21 óráig – az alábbi 

területeken megállási- és várakozási tilalom lép érvénybe: 

 

- a Fürdő utca teljes szakaszán,  

- a Tímár utca, (a Kossuth tér és a Bercsényi utca közötti szakaszán), 

- az Irgalmasok utcája teljes hosszában 

- a Teréz utca ( a Teréz utca 5. szám és az Irgalmasok utcája között), 

- a Munkácsy M. utca (a Munkácsy M. utca 5. szám és a Széchenyi tér között), 

- a Perczel M. utca (a Városház köz és a Széchenyi tér közötti szakaszán), 

- az Apáca utcát (az Apáca utca 2. szám és a Széchenyi tér között) 

- a Széchenyi tér teljes területén, 

- a Ciszterci köz teljes hosszában, 

- a Szepesy Ignác utca (a Szepesy Ignác utca 4. szám és a Széchenyi tér között) 

- a Janus Pannonius utca teljes hosszában, 

- a Vörösmarty utca (a Vörösmarty utca 4. szám és a Janus Pannonius utca között), 

- a Szent István tér teljes területén, 

- az Esze Tamás utca teljes hosszában, 

- a Káptalan utca (a Káptalan utca 5. szám és a Janus Pannonius utca között), 
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- a Klimó György utca (a Sánc utca és az Aradi vértanúk útja között), 

- a Barbakán tér teljes területén, 

- a Kodály Zoltán utca (a Kodály Zoltán utca 1. szám az Aradi vértanúk útja között) 

- a Bartók Béla utca (a Kacsóh Pongrác utca és az Aradi vértanúk útja közötti 

szakaszán), 

- a Vilmos utca (a Vilmos utca 6. szám és az Aradi vértanúk útja közötti 

szakaszán), 

- a Nyíl utca (a Nyíl köz és az Aradi vértanúk útja közötti szakaszán), 

- a Mecsek utca (a Juhász Gyula utca és az Aradi vértanúk útja közötti szakaszán), 

- az Aradi vértanúk útját teljes hosszában és szélesség 

- a Hunyadi utca (a Papnövelde utca és a Juhász Gyula utca közötti szakaszán), 

- a Kálvária utca teljes szélességében és teljes hosszában 

- a Szentágothai sétány (az alagút és a Kálvária utca 8. szám közötti szakaszán),  

- az István utca (az István utca 3. szám és a Kálvária utca közötti szakaszán), 

- a Zöldfa utca (az Antal utca és a Kálvária utca közötti szakaszán), 

- a Meredek köz teljes hosszában, 

- a Zidina környék (a Domonkos utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Szikla utca (a dr. Majorossy Imre utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a dr. Majorossy Imre utca (a dr. Majorossy Imre utca 39. szám és a Tettye utca közötti 

szakaszán),  

- az Ótemető utca (a Zöldfa utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Cserző köz (a Vince utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Böck János utca (a Böck János utca 3. szám és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Barátúr utca (a Barátúr utca 11. szám és a Tettye utca közötti szakaszán) 

- a Tettye utca teljes hosszában 

- a Tettye tér 7. szám előtt lévő parkoló teljes területén 

- a Böck János utca 41. szám előtt lévő kettő darab mozgáskorlátozottaknak 

fenntartó parkolóhelyen 

 

 

Az alábbi területeken 2022. szeptember 17-én 12 órától a rendezvény befejezéséig a 

rendőrség korlátozza a személy- és járműforgalmat. A 12 órától lezárt területet az ott 

tartózkodók bármikor elhagyhatják, azonban oda a lezárást követően – a lezárt területre 

bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok és a lezárt területen belül dolgozók kivételével, illetve 

alapos indok nélkül – senki nem léphet be. 

  

A korlátozás érinti a lezárt területen lévő üzletekbe, vendéglátó- és szolgáltatóhelyekre, zárt 

parkolókba, valamint intézményekbe történő bejutást, érinti továbbá a vendéglátóhelyekről 

történő étel és ital házhozszállítást, valamint a szolgáltató- és vendéglátóhelyek áru ki- és 

berakodását. 

 

A rendezvény rendőri biztosítása kapcsán a személy- és járműforgalom elől teljes 

szélességében lezárással érintett területek: 

 

2022. szeptember 17-én 12.00 óra és 15.00 óra közötti időben a járműforgalom elől 

teljes szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

- a Kossuth téren található mélygarázs, 

- a Fürdő utca teljes hosszában,  

- a Hal tér (a Rákóczi út és a Tímár utca közötti szakaszát) 

- a Tímár utca (a Kossuth tér és a Goldmark K. utca közötti szakaszát),  

- Irgalmasok utca teljes hosszában 
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2022. szeptember 17-én 13.00 óra és 15.30 óra közötti időben a járműforgalom elől 

teljes szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

- a Teréz utca (a Teréz utca 5. szám és az Irgalmasok utcája közötti szakaszán), 

- a Széchenyi tér, 

- a Munkácsy Mihály utca (a Munkácsy Mihály utca 5. szám és a Széchenyi tér közötti 

szakaszán) 

- a Perczel Miklós utca (a Városház köz és a Széchenyi tér közötti szakaszán), 

- a Ciszterci köz teljes hosszában, 

- a Szepesy Ignác utca (a Szepesy Ignác utca 4. szám és a Széchenyi tér közötti 

szakaszán), 

- a Janus Pannonius utca teljes hosszában, 

- a Szent István tér teljes területe, 

- az Esze Tamás utca teljes szakasza 

 

 

2022. szeptember 17-én 13.30 óra és 16.00 óra közötti időben a járműforgalom elől 

teljes szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

- a Klimó György utca (a Sánc utca és az Aradi vértanúk útja közötti szakaszán), 

- a Barbakán tér teljes terület, 

- a Kodály Zoltán utca (a Kodály Zoltán utca 2. szám és az Aradi vértanúk útja 

közötti szakaszán), 

- a Bartók Béla utca (a Kacsóh Pongrác utca és az Aradi vértanúk útja közötti 

szakaszán), 

- a Vilmos utca (a Vilmos utca 6. szám és az Aradi vértanúk útja közötti 

szakaszán), 

- a Nyíl utca (a Nyíl köz és az Aradi vértanúk útja közötti szakaszán), 

- a Mecsek utca (a Juhász Gyula utca és az Aradi vértanúk útja közötti szakaszán), 

- az Aradi vértanúk útja teljes hosszában és szélességében 

 

 

2022. szeptember 17-én 14.00 óra és 17.00 óra közötti időben a járműforgalom elől 

teljes szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

 

- a Hunyadi utca (a Papnövelde utca és a Juhász Gyula utca közötti szakaszán), 

- a Kálvária utca teljes szélességében és teljes hosszában 

- a Szentágothai sétány (az alagút és a Kálvária utca 8. szám közötti szakaszán),  

- az István utca (az István utca 3. szám és a Kálvária utca közötti szakaszán), 

- a Zöldfa utca (az Antal utca és a Kálvária utca közötti szakaszát), 

- a Meredek köz teljes hosszában, 

- a Zidina környék (a Domonkos utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Szikla utca (a dr. Majorossy Imre utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a dr. Majorossy Imre utca (a dr. Majorossy Imre utca 39. szám és a Tettye utca közötti 

szakaszán),  

- az Ótemető utca (a Zöldfa utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Cserző köz (a Vince utca és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Böck János utca (a Böck János utca 3. szám és a Tettye utca közötti szakaszán), 

- a Barátúr utca (a Barátúr utca 11. szám és a Tettye utca közötti szakaszán) 
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2022. szeptember 17-én 14.00 óra és 21.00 óra közötti időben a járműforgalom elől 

teljes szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

- a Tettye utca (a Tettye utca 69. szám és a Tettye tér közötti szakaszán) 

- a Tettye tér 7. szám előtt lévő parkoló 

 

2022. szeptember 17-én 14.00 óra és 21.00 óra közötti időben a járműforgalom elől teljes 

szélességében elzárásra kerülnek az alábbi utak 

 

- a Jókai tér teljes területe 

 

2022. szeptember 17-én 12.00 óra és 17.00 óra közötti időben a gyalogosforgalom elől 

teljes szélességében lezárásra kerül a Kálvária domb területe. 

 

 

 

A rendőrség a megállási- és várakozási tilalmat, valamint a területzárásokat a rendezvény 

alakulásának függvényében, a lehető leggyorsabban, szakaszonként folyamatosan feloldja. 
 

Segítő együttműködésüket és megértésüket ezúton is köszönöm! 

 

Pécs, 2022. szeptember  . 

 

Tisztelettel: 

 

 

Korontos Zoltán r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 

 


