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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő megírta, hogy egy Budapest XI. kerületi
forgalmas útkereszteződésben folyamatos a
gépjárművek torlódása. Emiatt bejelentő javasolja a
forgalomszabályozási,
közútkezelői,
közlekedésrendészeti beavatkozást.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatta a bejelentőt, hogy a
Budapest XI. kerület Etele út - Fehérvári út kereszteződésénél tapasztalható
közúti forgalmi problémákkal kapcsolatban bekérte a Fővárosi
Önkormányzat közútkezelői feladatait operatív közútkezelőként ellátó
Budapest Közút Zrt. szakmai állásfoglalását.
A Fehérvári úton jelenleg folyó, 2019. június 9-re befejeződő útfelújítás okán
a Fehérvári út jelenleg le van zárva a Hengermalom úttól a centrum irányába
vezető oldalon, a kisebb forgalmú mellékutcába, a Lepke utcába csak
célforgalommal lehet bemenni. Szintén felújítás zajlik a Fehérvári út külső
szakaszán a Kondorosi úttól a Csurgói útig, itt is le lett zárva a befelé haladó
forgalom elől az útpálya. A külső szakaszon történő munkavégzés miatt a
Fehérvári út belső szakaszára kisebb, az Andor utca felől és azon belüli
területről érkező forgalom tud csak a Fehérvári úton a Hengermalom úti
irányba haladni. Több mint egy éve folyamatban van az „1-es villamos építése az
Etele térig” tárgyú beruházás, amely miatt az Etele út Etele tér felé vezető
oldala került lezárásra, ezért a Fehérvári úttól arrafelé most nem lehet
áthaladni. Ezek a beruházások hatással vannak a Hengermalom út Fehérvári
út, és Szerémi út közötti szakaszának jelenlegi forgalomnagyságára, az
eredetinél lényegesen nagyobb forgalmat terelve erre az útszakaszra. Az
időszakosan előforduló torlódások enyhítése érdekében a Hengermalom
úton az 1-es villamos jelenlegi végállomásának Sopron utca felőli ágán, a
gyalogosok zöldidejének rövidítésével, a járművek szabadjelzésének
megnövelésével és a jelzőlámpa hangolásának kisebb mértékű módosításával
igyekeznek javítani a kialakult helyzeten. A Hengermalom út – Szerémi út
kereszteződésében a csúcsidőszakokban a Szerémi út is kapacitáshiányos és
gyakran torlódik, ezért itt a Hengermalom út részére szabadjelzés
átcsoportosítása nem lehetséges. Az Etele út építői ígéretet tettek arra, hogy
még a villamos elindulása előtt, várhatóan május közepéig a Fehérvári út
felől a Tétényi út felé vezető oldali útpályát legalább a Tétényi útig
megnyitják. Ezzel egyidejűleg – amennyiben a 103-as autóbusz is az Etele
úton fog közlekedni – a Fehérvári út – Hengermalom úti kereszteződésben a
balra kanyarodás lehetőségét a Társaság megszünteti és ezzel lehetőség nyílik
ugyanitt a Fehérvári útról az Etele út felé ismét engedélyezni a balra
kanyarodást, így a Hengermalom út terheltsége a Szerémi út felé újra
csökkenni fog.

