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Az Érdi Újság munkatársa a 
Budai körforgalmi térnél bekö‑
vetkezett új forgalmi rendről kér‑
dezte a tanácsnokot.

– Sokan dicsérik, mások pedig 
nem értik, miért kellett átépíteni 
a Budai körforgalmi teret. 

– Kettős körforgalomnak épült 
az első pillanattól kezdve, de a 
két gyûrûnek a forgalmát össze‑
hangolni, és azt begyakoroltatni 
a közlekedőkkel nehéz feladat. 

Amióta megépült, teljes bizonyta‑
lanság volt a közlekedést illetően, 
annak ellenére, hogy a kivitelező 
jól oldotta meg a szakmai kihívást 
jelentő feladatot. Elmondhatom, 
most már teljesen a gépkocsiveze‑
tőkön múlik, hogy odafigyelnek‑e 
a szabályok betartására vagy sem. 
Én magam tapasztaltam, hogy két 
gépjármûvezető is a záróvonalon 
keresztül haladt át, már pedig ezt 
nem illik. 

– Ha valaki eltéveszti a sávot, 
akkor mi a megoldás?

– Tesz egy kört. Ez a vilá‑
gon mindenütt így van. 
A körforgalomnak az az előnye, 
hogy ha eltévesztettem, akkor 
megyek tovább. Máskülönben 
biztos vagyok benne, hogy az 
érdi gépkocsivezetők hamar 
megszokják, sőt, többnyire már 
meg is szokták az új forgalmi 
rendet, hiszen a közlekedési elő‑
írásokat jól jelzik az iránymutató 
nagy táblák, a sávok közti priz‑
mák és az útburkolatra felfestett 
jelzések.

– Tessék szíves megnevezni a 
lehetséges jó közlekedési megol-
dásokat.

– Ha a központ felől közele‑
dünk a körforgalom felé, és a 
Balatoni út–Diósd irányába kíván 
haladni, akkor a körforgalmat 
a bal oldali sávból kell megkö‑
zelíteni és a bal (belső) sávban 
haladva az első jobbra történő 
kilépési lehetőségnél kilépve a 
jobb (külső) sávba jobbra tart‑
va kell a körforgalmat elhagyni. 
Amennyiben a centrum felől a 
Budafoki út‑6‑os út, Budapest  
irányába kíván haladni a gép‑
kocsivezető, akkor a jobb olda‑
li sávból kell a körforgalomba 
belépni, és a harmadik kijáratnál 
a Budapestet jelző táblánál kell 
a körforgalmat jobbra elhagyni. 
Ha pedig a Centrum felől Pécs‑
Székesfehérvár (6‑os, 7‑es és M6‑
os út) felé kíván haladni, akkor a 
körforgalmat a jobb oldali sávból 

kell megközelíteni, majd a tábla 
jelzése szerint jobbra, kis ívben 
kell a körforgalmat elhagyni. 

Ha a központ felől a bevá‑
sárló központ felé kíván halad‑
ni, a körforgalmat a jobb oldali 
sávból kell megközelíteni és a 
második kihajtónál kell elhagy‑
ni, ha pedig a Budafoki útról 
Budapest felől érkezik meg a 
körforgalomhoz és Érd centrum 
felé kíván tovább haladni, akkor 
a jobb oldali sávban kell halad‑
ni és a körforgalomba belép‑
ni majd a második kilépőnél 
kell azt elhagyni. Ha a Budafoki 
útról Budapest felől érkezik és a 
7‑es úton Diósd felé kíván halad‑
ni akkor a jobb oldali sávból 
kell a körforgalomba belépni és 
jobbra kis ívben kanyarodva azt 
elhagyni, de lehetőség van arra 
is, hogy a körforgalom kikerülé‑
sével, annak megközelítése előtt 
jobbra tartva a 7‑es úton Diósd 
felé az elkerülő sávot igénybe 
véve haladjon.

Amennyiben a Budafoki útról 
Budapest felől érkezik, és Pécs‑
Székesfehérvár felé kíván tovább 
haladni, akkor a bal oldali sávból 
kell a körforgalomba belépni és 
körforgalomban is a bal (belső) 
sávjában haladva az első lehetsé‑
ges kihajtónál jobbra tartva kell 
kilépni. 

– Még csak annyit említek 
meg, ha Pécs‑Székesfehérvár 
irányából érkezik és Érd köz‑
pont felé kíván tovább haladni, 
akkor a bal oldali sávból kell a 

Új forgalmi rend a Budai körforgalmi térnél

Készülnek a helyi
tömegközlekedés tervei
Évek óta foglalkozik a település közlekedésével Tóth 
Tamás tanácsnok, Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
Városfejlesztési, Mûszaki és Mezõgazdasági 
Bizottságának elnöke, és több tanulmányt is készített 
a városi forgalom korszerûbbé tételéért, az optimális 
közlekedési feltételek megteremtéséért. 

körforgalomba belépni, a külső 
sáv keresztezésével a belső sávba 
majd a körforgalom jobb olda‑
li (külső) sávjában haladva a 
második kihajtónál kell kilépni. 
Fontos arra figyelni, hogy a kör‑
forgalomba való belépésnél és 
kilépésnél – kivéve a bevásárló 
központ be‑ és kihajtó ágát – min‑
den esetben gyalogátkelő helyet 
kell keresztezni. Ügyeljünk arra, 
hogy a körforgalomban felfestett 
szaggatott vonalak csak a szag‑
gatott vonal irányából történő 
átkelést engedélyezik, és a folya‑
matosan festett vonal a megköze‑

lítés oldaláról nézve záróvonal, 
itt sávot váltani nem szabad!

– Tanácsnok úr, egy teljesen 
más kérdés: mikor lesz egy érdi 
önkormányzati tulajdonú közle-
kedési társaság, amely megolda-
ná a város tömegközlekedését?

– A megoldást folyamatosan 
keressük, tervszerûen készülünk 
a pályázati és a tervezési mun‑
kafázisokra, és meggyőződéssel 
állítom, hogy legkésőbb jövő év 
közepére már legalább három‑
négy viszonylatban megvalósul 
a helyi tömegközlekedés. 

 Papp János

Érdemes idõben figyelni az útburkolati jeleket
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Aki helyesen alkalmazza a szabályokat, biztonságosan autózhat

Az új jelzésekkel nõtt a körforgalom áteresztõképessége

helyi társadalom

Hamarosan új helyen a társulati ügyfélszol‑
gálat!
Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker 
Üzletházban” kerül kialakításra. Ez a régi 
postától nem messze van, jól megközelíthetõ 
helyen, közel mind az ÉTV Kft. ügyfélszolgála‑
tához, mind a régi társulati irodához.

A korábbi, zsúfoltabb idõszakokban több 
társulati tag jelzése alapján, illetve a nagy ügy‑
félforgalmú periódusokban bebizonyosodott, 
hogy a jelenlegi társulati ügyfélszolgálati iroda 
csak korlátozottan képes ellátni funkcióját. 
Sokszor többórás sorok voltak, az ügyfelek 
sokasága az utcán várakozott és a szûk helyi‑
ségben a zsúfoltság miatt nem volt lehetõség a 
kulturált ügyfélfogadásra sem.

Jelenleg a Társulat irodája az Alispán u. 8. alatt 
a földszinti helyiségek közül az egyik legkisebb. 
Az irodák legnagyobb részét az önkormányzati 
Társulás használja. A csatornázás fizikai kivi‑
telezési munkáinak elkezdésével és a mûszaki 
munkatársak munkába állásával az õ helyigé‑
nyük is jelentõsen növekszik. Ezért merült fel 
annak szükségessége, hogy másik helyiséget 
keressünk. Az elkövetkezõ hetekben megtörté‑
nik az új iroda elõkészítése és a költözés.

Tehát várhatóan jövõ hónap elejétõl a 
Társulat új helyszínen fogadja majd ügyfeleit. 
A pontos kezdési idõpontot az Érdi Újságban és 
a város honlapján közölni fogjuk.

Egyösszegû befizetések – továbbra is várják a 
hozzájárulást
Már az EU döntés nyilvánosságra kerülésé‑
nek másnapján egy parkvárosi (Hegesztõ 
utcai) ingatlantulajdonos elõvette a korábban 
kiküldött csekket és egy összegben befizette 
a 250 000 Ft hozzájárulást. Azóta többen dön‑
töttek hasonlóan, vélhetõen az elmúlt héten 
megjelent felhívásnak köszönhetõen is. 

Az EU döntés megismerése után látható, 
hogy most már csak a közbeszerzés lefolyta‑
tása van hátra a fizikai munka megkezdésig és 
a projekt egészen biztosan meg fog valósulni! 
Az is biztos azonban, hogy a projekt csak 
akkor valósulhat meg, ha mindenki egyformán 
mellé áll és senki nem vonja ki magát a közös 
teherviselésbõl.

Kérjük tehát azokat, akik még nem fizették 
be a hozzájárulást vagy nem kezdtek el rész‑
letekben fizetni, hogy kövessék a fent említett 
ingatlantulajdonosok példáját és pótolják a 
befizetést! 

Kérjük, ellenõrizze, hogy van‑e elmaradása!
Ahhoz, hogy a csatornázási program során 
a pályázat által megkövetelt önrész minden 
pillanatban stabilan és biztonságosan rendel‑
kezésre álljon, mindenképp szükséges, hogy 
akik részletfizetést vállaltak, idõre befizessék 
a vállalt részleteket (havi 2605 Ft egységen‑
ként). Kérjük, ellenõrizze, hogy rendben van‑
nak‑e befizetései és ha elmaradást tapasztal, a 
következõ havi csekken vagy banki átutaláson 
rendezze azt! 

Hol lehet ellenõrizni az érdekeltségi hozzájá‑
rulás‑befizetéseket?
A nap bármely órájában ellenõrizni lehet a 
beérkezett és feldolgozott befizetéseket a 
http://www.erdicsatornazas.hu oldalon, a 
befizetõ‑azonosító megadásával.

Kérjük, amennyiben elmaradást észlel, leg‑
közelebbi befizetése alkalmával rendezze az 
elmaradt összegeket.

Mit tegyen, ha elfogyott a csekkje?
Kérjük, telefonon vagy e‑mailben jelezze, ha 
elfogytak a postai készpénz‑átutalási megbí‑
zásai (csekkek). Kérjük, munkatársunkkal 
egyeztesse, hogy „postai befizetés” vagy „banki 
átutalás” státuszban van. Ugyanis tavasszal 
kizárólag azoknak küldtünk csekket, akik pos‑
tai befizetés státuszban vannak. 

Simó Károly, elnökhelyettes
Telefon: 06‑23/521‑340, 
email: info@erdicsatornazas.hu, 
weboldal: www.erdicsatornazas.hu 
Postai cím: 2030 Érd, Alispán u. 8.

Társulati hírek


