
A 19. FINA Világbajnokság programjai mellett a forgalomkorlátozásokra is érdemes lesz 

odafigyelni Szegeden 

A 19. FINA Világbajnokság június 17-én kezdődik, és egészen július 3-ig szurkolhatunk 

résztvevőinek, köztük a kedvenc magyar élsportolóinknak. Több mint két héten keresztül 

izgalmas programok, illetve némi a forgalomkorlátozás vár ránk.  

2022. június 17. és július 3. között Budapest három vidéki nagyvárossal, Szegeddel, 

Debrecennel és Sopronnal közösen ad otthont a 19. FINA Világbajnokságnak. Közel 2300 

sportoló 5 sportágban, több helyszínen mutathatja meg, mire képes, köztük a szegedi Tiszavirág 

Sportuszodában is. A helyszínen forgalmirend-változásra is számítani kell.  

Az úszást és műugrást a Duna Arénában, a nyíltvízi úszást a Lupa-tónál, a műúszást a budapesti 

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda Széchy Tamás medencéjében, a vízilabda csoportmeccseket 

pedig Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Sopronban tartják. A döntő mérkőzéseket a 

fővárosban lehet majd végigszurkolni. A részletes program a https://fina-

budapest2022.com/hu/menetrend/ oldalon található. 

A szervezők a versenyhelyszíneken és a Margitszigeti szurkolói zónában felejthetetlen 

hangulattal várják a sportkedvelőket. 

Forgalmirend-változások a környéken 

Az elkövetkezendő időszakban fokozott figyelem javasolt Szegeden. A 19. FINA 

Világbajnokság ideje alatt több helyen forgalomkorlátozásra és lezárásokra kell számítani. Az 

autóval közlekedők dolgát a vizes világbajnokság ideje alatt a forgalmirend-változásokkal 

frissített térképes navigációs programok (Waze, Google Maps, stb.) tehetik könnyebbé.  

A parkolási nehézségek elkerülése végett a szervezők azt javasolják, hogy aki a programokat 

látogatja, tömegközlekedéssel érkezzen a helyszínekre.  

Megállási tilalom: 

2022. június 08-án 00:01 órától 2022. július 06. 23:59 óráig. 

• Szeged, Etelka sor Tiszavirág Sportuszoda előtti járda szakasz. 

2022. június 09-én 00:01 órától 2022. július 07. 23:59 óráig. 

• Szeged, Etelka sor a Tiszavirág Sportuszoda előtti teljes parkoló. 

2022. június 10-én 00:01 órától 2022. július 08. 23:59 óráig. 
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• Szeged, Etelka sor a Tiszavirág Sportuszoda előtti teljes útterület. 

2022. június 11-én 00:01 órától 2022. július 04. 23:59 óráig. 

• Szeged, Etelka sor a Tiszavirág Sportuszoda előtti buszmegálló. 

2022. június 16-án 00:01 órától 2022. július 01. 23:59 óráig. 

• Szeged, Etelka sor Etelka sori Sportcsarnok előtti parkoló teljes területe. 

2022. június 17-én 00:01 órától 2022. július 01. 23:59 óráig. 

• Szeged, Liga utca 4. szám előtti 4 db parkolóhely. 

Az útlezárásokról és forgalomkorlátozásokról bővebben a Police.hu oldalon 

tájékozódhatnak.  

 

 

 

A FINA, vagyis a Nemzetközi Úszószövetség 1973 óta rendezi meg a vizes sportok világbajnokságát, 

amelynek 2017 után 2022-ben ismét Magyarország ad otthont. A világ egyik legjelentősebb sportviadalán 

idén 191 nemzet közel 2300 sportolója méretteti meg magát. A nagyszabású sportesemény óriási lendületet 

ad a turizmusnak és a magyar úszósportnak egyaránt. A programokra jegyvásárlás a www.fina-

budapest2022.com/hu/jegyek/ oldalon lehetséges. A vizes vb alatt forgalmirend változásra kell számítani 

Budapesten és a vidéki településeken. Az aktuális útlezárásokról a FINA weboldalán, a https://fina-

budapest2022.com/hu/forgalmirend-valtozasok/ tájékozódhatnak.  
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