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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő javaslatot fogalmazott meg a közút
fenntartója részére egy Budapest XIV. kerületi
kiemelt, négysávos főútvonal szélső sávjával
kapcsolatban, álláspontja szerint a jelenleg fennálló
helyzet jogszerűtlen és balesetveszélyes.

lezárt

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatta a bejelentőt, hogy a
XIV. kerület Thököly út 178. előtti forgalmi renddel összefüggésben bekérte
a Fővárosi Önkormányzat forgalomtechnikai kezelői feladatait operatív
forgalomtechnikai kezelőként ellátó Budapest Közút Zrt. (továbbiakban:
Társaság) szakmai állásfoglalását is.A XIV. ker. Thököly úton a belváros
irányába az érintett ingatlanok előtt 3 forgalmi sávnyi keresztmetszet áll
rendelkezésre. A Bosnyák téri csomópont előtti két forgalmi sáv a
csomópont utáni két sávban folytatódik, az ingatlanok előtti harmadik, rövid
forgalmi sáv többletként jelenik meg, így azt csak a Nagy Lajos király útjáról
jobbra a Thököly útra kanyarodók használhatnák. Ez a jobbra kanyarodó
forgalom nem olyan mértékű, hogy a kanyarodás után besoroló sávot
indokolna. Továbbá a Thököly út külső sávja buszsávnak van kijelölve, a
Bosnyák téri csomópont után 70 méterrel kezdődően, így a Csömöri út felől
jövő, külső sávban haladóknak pont ezen a szakaszon kell sávváltással a
belső sávba fonódniuk. Tehát indokolatlan az, ha a Nagy Lajos király útjáról
jobbra bekanyarodók használhatnák ezt a sávot gyorsítósávként, mivel annak
végén már az eggyel beljebbi, középső sávban sem haladhatnak, hiszen abból
a sávból is ki kell sorolni addigra a legbelsőbe. A Nagy Lajos király útja felöl
érkezők elsőbbségadással, a Thököly úti forgalom elhaladásának megvárása
után kanyarodhatnak ki, de ez érdemi problémát nem okoz. Az említett
terület tehát jelenleg olyan forgalmi holttér, ahol a megállás és várakozás
elfogadható, nem okoz forgalmi hátrányt.
Nincs olyan kiemelt négysávos útvonalra vonatkozó szabály, amit a jelenlegi
forgalmi rend megsértene. A szélső sávot nem csak a pizzéria használhatja,
az közterület, közcélú, oda bárki parkolhat.
A járdán parkolás csak akkor szabályos, ha az közúti jelzőtáblával vagy
útburkolati jellel kifejezetten ki van jelölve. Itt ilyen jelzés nincs, ezért a
járdán parkolás szabálytalan. Az úttesten parkolás javasolt megtiltása éppen a
járdán parkolás gyakoriságát növelhetné.
A Társaság a forgalmi rend kialakításában illetékes. Szabálytalan parkolás
vagy a szemétgyűjtő edény szabálytalan elhelyezése esetén a rendőrhatóság, a
Fővárosi önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vagy a Zuglói
önkormányzati Rendészet jogosult intézkedni.

