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Menetrend

A 2022-es Balaton Sound építésének kezdete: 2022. 06. 20., hétfő.

A fesztiválterület visszaadásának napja: 2022. 07. 09., péntek. Ezt követően még várhatóak
kisebb munkák a területen, az önkormányzat tudtával.

A Margó Ede sétány és a víz közötti parti sávot 2022. 06. 26., vasárnap 21 óráig nyitva
tartjuk, és a fesztivál vége után elsőként nyitjuk meg.

A lakossági behajtási engedélyeket 2022. 06. 22., szerdától lehet átvenni az önkormányzat
épületében, hivatali időben. 2022. 06. 23., csütörtöktől a lakossági behajtási engedélyeket a
Szent István út déli oldalán lévő konténerben lehet felvenni 10-től 18 óráig.

FRISSÍTÉS: 2022. 06. 23. csütörtöktől a lakossági behajtási engedélyeket a Szent
István út déli oldalán, a Harcsa utca végénél elhelyezett konténerben lehet felvenni.

A konténer nyitvatartása:
- 06. 23-tól 06. 27. hétfőig 10 és 18 óra között
- 06. 28. keddtől 07.02. szombat éjfélig folyamatos nyitva tartással

A fesztivál kempingekbe 2022. 06. 28-án, kedden kezdődik meg a beköltözés.

A fesztivál időpontja: 2022. 06. 29.-07. 02. szerdától szombatig.

Az építés-bontási munkálatok rendje

A teherforgalom a Harcsa utcán érkezik a fesztivál területére és a Zöldfa utca irányába
hagyja el azt.



Fokozottan ügyelünk arra, hogy a teherautók ne járassák a motorjaikat szükségtelenül, és
ne parkoljanak le lakóházak előtt.

A teher- és építési forgalom által használt utcákat szükség szerint locsolókocsi takarítja 8 és
16 óra között.

Nem végzünk nagy intenzitású építési és bontási munkálatokat 6 óra előtt és 21 óra után.

A fesztivál technikai infrastruktúrája a legutóbbi évekhez képest kb. 30%-kal csökken. Ez a
teherforgalom arányos csökkenését is jelenti.

A stáb által használt quadok és motorok számára sebességkorlátozást vezetünk be.

A Margó Ede sétány és a víz közötti parti sávra nem építünk nagyméretű építményeket. A
terület a fesztiválon is strandként fog funkcionálni.

Lezárások, forgalmi rend és lakossági behajtási engedélyek

A lezárások és forgalmi változások rendje érdemben nem változik a korábbi évekhez képest.

A fesztivál a Harcsa utca - Panoráma/Kiss Ernő utca - Kecskeméti utca által határolt
területen zajlik, a főbejárat és a beléptetés a Zöldfa utca végén lesz.

A fesztiválon három kemping üzemel: a Szent István út déli részén lévő volt autós
kempingben, a Harcsa utca és a Keszeg utca közötti területen, valamint a Kecskeméti utcai
lejáró és a ZAM! közösségi tér közötti területen. A kempingek területe nem nyúlik ki a
környező utcákra, sem a Margó Ede sétányra, sem Kecskeméti utcai lejáróra, sem a Ponty
utcával párhuzamos új bicikliútra, ezek a fesztivál idején is szabadon használhatóak.

A Szent István út az idei évben is egyirányúsításra kerül Szántód irányába. A Szent István út
beépítetlen déli oldalára kerül a fesztivál ingyenes központi parkolója, valamint kiszolgáló és
raktár létesítmények.

FRISSÍTÉS: A Szent István út egyirányúsítása a Hársfa utcától Szántódon a rév
kijáratig tart. A Hársfa utcából biztosított a kihajtás a Szent István úton mindkét
irányba, a Fűzfa utcából csak Szántód fele lehet kihajtani a lezárás időszakában.

A fesztivált környező utcákat az idei évben is lezárják az autóforgalom elől. A területre
behajtani csak szervezői vagy lakossági behajtási engedéllyel lehet. A lezárás a Keszeg
utca, Szent István utca, Bácskai utca által közrefogott utcákat érinti. A behajtásra jogosultak
a Bácskai utca-Kiss Ernő utca sarka felől, valamint a Szent István út irányából a Kecskeméti,
Zöldfa és Harcsa utcákon hajthatnak be a területre.

FRISSÍTÉS: A lezárás 2022. 06. 28. kedd 8.00 órától - 2022. 07. 03. vasárnap 16.00
óráig tart. A lezárás a Keszeg utca, Szent István utca, Bácskai utca által közrefogott
utcákat érinti.



Lakossági behajtási engedélyre a területen lévő ingatlanok tulajdonosai és a kiszolgáló
forgalom (árufeltöltés, helyi szolgáltatók) jogosultak. A jogosultságok megállapítása, az
ügyintézés és adatkezelés teljes mértékben a zamárdi önkormányzat hatásköre, a Sziget
Zrt. csak a technikai hátteret biztosítja.

A lezárt közterületeken behajtási engedéllyel is tilos parkolni. Az engedéllyel rendelkezők az
ingatlanjaik udvarán parkolhatnak, vagy rövid időre, kiszolgálási célból (árufeltöltés, szervíz)
állhatnak meg közterületen.

A Kiss Ernő/Panoráma utca a fesztivál alatt időszakos teljes lezárásra kerül. Ilyenkor a
Bácskai és a Harcsa utca közötti szakaszon behajtási engedéllyel sem lehet közlekedni. A
tiltás a rendezvénynapokon délutántól 15 órától reggel 6 óráig lesz érvényben.

A fesztivállal szerződésben álló taxi szolgáltatók kocsijai az idei évben is behajthatnak a
lezárt területre. A taxisok a korábbi évekkel megegyezően a Kiss Ernő utca Bácskai és
Kecskeméti utca közötti szakaszán vehetik fel az utasokat.

A Balaton Sound tömegközlekedésébe a Zamárdi kisvonat is bekapcsolódik. A járat a
program idején Zamárdi-felső és a Kossuth utca között közlekedik, a szolgáltatást jegy
megváltásával bárki igénybe veheti.

Panaszkezelés, lakossági információ

A fesztivál körüli utcák rendjének biztosítására a korábbiaknál nagyobb figyelmet fordítunk.
A közterületekre idén is helyezünk ki nyilvános mosdókat és gondoskodunk az utcák
rendszeres takarításáról. A hatékonyabb rendtartásról dedikált helyszíni koordinátor,
takarító- és biztonsági személyzet gondoskodik.

Az idei évtől külön telefonszámot üzemeltetünk a fesztivál által közvetlenül érintett utcák
lakossági panaszainak bejelentésére. A problémakezelés hatóköre a fesztivál körüli
autóforgalomtól elzárt utcák területe, és kizárólag helyszínen megoldható problémákkal
foglalkozik. A telefonszám 2022. 06. 22-től 2022. 07. 09-ig hívható.

A zajpanaszok bejelentésére továbbra is a minden évben elérhető zajvonal telefonszámain
és email címén lesz lehetőség.

A bejelentő telefonszámok 2022. 06.16. után elérhetőek lesznek a
https://balatonsound.com/hu/elerhetosegek weboldalon és a Zamárdi önkormányzat
honlapján.

A zamardi@balatonsound.hu email címre továbbra is várjuk a fesztivállal kapcsolatos
lakossági kérdéseket, reklamációt, észrevételt.

A fent közölt információk a szervezők, a hatóságok vagy az önkormányzat döntései alapján
változhatnak. A változás jogát a szervezők fenntartják. Kérjük, kísérjék figyelemmel a Sziget
Zrt. és az önkormányzat tájékoztatóit!

https://balatonsound.com/hu/elerhetosegek
mailto:zamardi@balatonsound.hu


Előre is köszönjük a türelmüket!

Sziget Zrt.

2022. 06. 17.


