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Szolnok, 4. sz. f őút 103 +1889 km szelvényben „turbó” körforgalmú cso mópont 

építsének kivitelezési munkája. 
Ideiglenes forgalomterelés a 4. sz. f őúton  

 
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 4. sz. főút 103+1889 km szelvényében létesítendő „Turbó” körforgal-
mú csomópont  építési munkálatainak következő fázisa 
 

2012. március 19-t ől (hétf ő) 
 
kezdetét veszi, ezért az érintett útszakaszokon az alábbi forgalmi rend változások  lépnek érvénybe: 
 

• A csomópont déli oldalának építése miatt, a 4. sz. főút egyenes forgalmi irányai az északi ol-
dalon ideiglenesen kijelölt forgalmi sávokba kerülnek átterelésre, ezért a főúton a kivitelezés 
időszakában torlódásokra  kell számítani. A Budapest irányából balra kanyarodó mozgások 
forgalombiztonsági és kapacitási okokból letiltásra kerülnek. 

• A kivitelezési munkálatok zavartalanságának biztosítása, valamint a baleseti kockázat csök-
kentése érdekében az önkormányzati kezelésben lévő Debreceni útra történő behajtás - a 
munkálatok befejezéséig - csak célforgalmi jelleggel  lesz engedélyezett. A megkülönbözte-
tett jelzéseiket használó járművek és a menetrendszerinti autóbuszjáratok a behajtási tilalom 
alól mentességet élveznek. A forgalmi rend módosítás miatt a belvárosi Tisza-híd felől Debre-
cen irányába közlekedők a 4-442. sz. főutak különszintű csomópontját használhatják, amelyre 
a kertvárosi körforgalmú csomópontban terelőtáblák fogják felhívni a figyelmet. 

• Az alcsiszigeti üdülőterület felé vezető út csomóponti ága teljes szélességben lezárásra kerül. 
Az üdülőterület megközelítése a csomóponttól 250 méterre ideiglenes jelleggel kiépített út-
csatlakozáson  keresztül történik. Az üdülőterületről a város irányába történő közlekedés a 
Debrecen felőli üzemanyagtöltő állomáson való visszafordulással lesz lehetséges. 

• A főút déli oldalán lévő autóbusz megállóhely ebben az építési ütemben megszüntetésre ke-
rül, ezért a városból érkező autóbusz-járatok részére - Debrecen irányába eltolva - a főút kül-
ső forgalmi sávjában ideiglenes megállóhely lesz kijelölve.  

 
A kivitelezési munkálatok miatt megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett el-
korlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a figyelmet. 
 
Tekintettel tárgyi csomópont kiemelt baleseti kockázatára, valamint a főút nemzetközi viszonylatban 
is meghatározó forgalmi terhelésére, kérjük a Tisztelt Közlekedőket, hogy a forgalmi rend változását 
fokozott figyelemmel  kísérjék! 
 
Az építés további ütemeiről, az ideiglenesen bevezetett forgalmi rend változásairól folyamatos tájé-
koztatást adunk.” 
 


