
Az újtelepi forgalmi változások összefoglalása 

 

1. 30-as zóna kialakítása történt meg a 7-es út, a Szabolcsi út, a Bekötő út és a Kis utca által határolt területen.  
 A zóna határoló útjain továbbra is 50 km/óra megengedett legnagyobb sebesség. 
 A zónán belül – az útügyi előírásoknak megfelelően – minden kereszteződés egyenrangú „jobbkezes” 

utca. 

 

A 30 km / óra sebességű zóna térképe. A területen minden kereszteződés jobbkezes! 

2. Az óvoda előtt megszűnt a gépjárműtárolási lehetőség. Kizárólag az óvodai érkezés és távozás 
idősávjaiban, reggel 7 és 8, valamint 12 és 16 óra között van lehetőség ott gépjárművel megállni. Az óvoda 
előtti út is egyirányú lett, az Új utcától az Arató utca felé. 

3. Az újtelepi óvoda és az iskola környékén egyes utcák autóval és egyéb gépjárművel egyirányúak lettek, 
de más eszközzel, kerékpárral, továbbra is kétirányúak maradnak: az egyenrangú útkereszteződéseknél 
erre figyelemmel kell lenni. 

 

A Régiposta 
utcai parkolók 
megközelítési 

útvonala 

A megnyitott 
zsákutca-parkoló 
forgalmi iránya 

Az utcák egyirányúságát piros nyilakkal jelöltük. Az óvoda előtt 
kizárólag az óvodai forgalom parkolhat, korlátozott ideig.  

 

FIGYELEM! 

A ZÓNÁBAN 

MINDEN UTCA 

JOBBKEZES! 

 



4. A Liget iskola előtti parkolóhelyek jobb megközelítése, valamint a Kis utcáról a parkolókba bekanyarodás 
torlasztó hatásának csökkentése érdekében, kísérleti jelleggel módosítjuk az iskola előtt és környéken a 
forgalmi és parkolási rendet: 
a) Az iskola előtt meglévő, ma zsákutcaként működő parkolókat a könnyebb megközelítés érdekében 

átjárhatóvá tesszük, és néhány új parkolóhelyet is kijelölünk. A szakasz a 7-es út felől az iskola 
főbejárata felé lesz egyirányú, behajtani oda csak a 7-es út felől érkezve lehet.  

 

b) A Régiposta utca irányát az iskola és a Gesztenye fasor között megfordítjuk, a továbbiakban a 
Régiposta utcai parkolóhelyek a Szárcsa utca, illetve a Gesztenye sor felől lesznek megközelíthetők. 
Az Akácfa utca, vagy a Kis utca felső szakasza felől érkezők számára a Sirály utca – jobbra 
Gesztenye fasor – jobbra Régiposta utca nyomvonal használatát javasoljuk.  

 

A megnyitott 
parkolóterületen két 
oldalt lehet parkolni. 

Behajtás a csak 7-es 
út felől lehetséges! 

A Régiposta utca a Kis 
utca felé lesz egyirányú. 

A parkolás az iskola 
mellett nem változik. 

A Gesztenye fasor a 
Sirály utca és a 

Régiposta utca között a 
Régiposta utca felé lesz 

egyirányú  

A forgalmirend-változásokat figyelemmel kísérjük, a tapasztalatokat gyűjtjük, a szükséges módosításokat 
elvégezzük. Kérjük, írja meg Ön is észrevételét a hivatal@velence.hu címre.  

Balesetmentes közlekedést kívánunk!     Velence Város Önkormányzata 


