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Tárgy: Megyeri út forgalomcsillapítása és kerékpáros-baráttá tétele
JAVASLAT
Tisztelt Újpesti Önkormányzat!
Újpestet jól ismerı tagjaink, közlekedési szakembereinkkel közösen, hosszú idı óta
gondolkodnak rajta, hogyan lehetne megoldani mindazokat a problémákat,
amelyekkel a Megyeri úton való közlekedés során naponta találkoznak.
Megpróbáltunk megoldást találni arra, hogyan lehet közlekedés feltételein itt is
javítani, elképzeléseink összefoglalását tartalmazza levelünk. Célunk e munkával
nem csak az, hogy az úton könnyebb legyen a kerékpáros- és közösségi közlekedés,
hanem az is, hogy a környék lakossága számára minél kellemesebb, élhetıbb
környezet alakuljon ki.
Kérjük, tanulmányozzák a levelünkben összefoglalt javaslatainkat! Számítunk arra,
hogy együtt fogunk dolgozni Önökkel a közös célok megvalósítása érdekében!
Összefoglaló
A Megyeri út forgalma az utóbbi években folyamatosan növekszik, és soha nem látott
dugók alakulnak ki. A Megyeri-híd megnyitása az átmenı forgalom további
növekedését fogja eredményezni a Megyeri úton, amely az újpesti lakosok
életminıségét tovább rontja. A Megyeri úton már most is a környezetbarát
közlekedési módokat választók (buszt, kerékpárt) szenvednek hátrányt az autókkal
szemben, a Megyeri-híd megnyitása után ez tovább fog romlani. Ezen mindenképpen
változtatni kell!
A Megyeri úton kerékpározók száma az utóbbi években dinamikusan növekszik, mind
a hétköznap kerékpárral közlekedık, mind hétvégi kerékpárosok egyre többen
vannak.
A megoldást a busz- és a kerékpár-közlekedés elınyben részesítése jelenti.
Autóbusz- és kerékpársávok kialakítása szükséges ott, ahol a buszok elırejutása
jelenleg akadályozva van. Máshol ajánlott kerékpársáv vagy széles sáv kialakítását
javasoljuk. A csomópontok és a körforgalom kialakításakor is gondolni kell a
buszokra és a kerékpárosokra.
A Megyeri-híd megnyitásával egy idıben, sürgısen meg kell valósítani a Fóti útÓceánárok utca közötti autóbusz- és kerékpársávot. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy
a Megyeri-híd forgalma ne a Megyeri útra zúduljon. Ez az fejlesztés minimális
befektetéssel megvalósítható.
A jelenlegi helyzet
A Megyeri út forgalma az utóbbi években folyamatosan növekszik. A közlekedési
lámpák átkonfigurálása elıtt az autók a Megyeri út-Váci út keresztezıdésében
győltek fel, sokszor 10-15 perc alatt jutottak át a buszok a keresztezıdésen. A
közlekedési lámpák átkonfigurálása óta a torlódás helye a Fóti út-Megyeri út
keresztezıdésébe került át. Ebben a keresztezıdésben így soha nem látott dugók
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alakultak ki, gyakran a temetı bejáratáig, idınként még ezen is túl ér a dugó vége.
Ezzel együtt a dugók nem tőntek el a Megyeri út-Váci út keresztezıdésébıl sem.
A Fóti út-Megyeri út keresztezıdésében kialakult torlódás újabb problémát okozott:
most már nem csak a 122-es és 96-os buszjáratokat, hanem 147-es és 30-as
járatokat akadályozza a dugó, továbbá a 122-es járatot még egyszer!
Jelenleg, aki a Megyeri út közelében lakik, könnyebben juthat el a metróig autóval,
mint busszal, mert amíg a busz kénytelen a dugókkal terhelt útvonalon menni,
autóval könnyebben lehet kerülıutat találni. Ez az elıny egyre többeket ösztönöz az
autó használatára, ami még tovább növeli a dugókat. Ezt az ördögi kört
mindenképpen meg kell törni!
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Ezzel egyidıben a Megyeri úton jellemzı a gyorshajtás, szinte nincs olyan autó,
amelyik betartaná a sebességhatárokat. Ez nagy zajterhelést jelent az ott lakók
számára, életminıségüket jelentısen rontja.
Várható változások a Megyeri-híd megnyitása után
A Megyeri-híd megnyitása után jelentıs forgalmat fog bonyolítani. Várhatóan sokan
az észak-budai agglomerációban lakók közül munkába járásra fogják használni. A fı
közlekedési útvonal természetesen a Váci út lesz, azonban a Megyeri út adja magát
„menekülıútnak”.
A Megyeri út azonban nem ad többletkapacitást az átmenı forgalom számára, hiszen
a Váci útba torkollik! A Megyeri utat várhatóan „menekülıútként” használók egy
része a kis újpesti utcákba menekül tovább, amivel az újpesti lakosok életminıségét
rontják. Ezek a kerülıutak természetesen szintén nem segítenek az alapproblémán:
a vasúton átjutni a belváros felé összesen négy átkelın lehet, amiknek az
összkapacitása 8 sáv. A kis utcákba bejutott autók tehát csak a dugót terítik
még tovább, és élhetetlenné teszik Újpestet az itt élık számára. A Megyeri út
kapacitásszőkítése az újpesti kis utcákat védi a kívülrıl érkezı, felesleges dugóktól,
ezáltal egy tisztább levegıjő, csendesebb Újpestet teremtve.
Javaslataink részletesen
Váci út-Megyeri út csomópont
A csomópont két, Váci útra kanyarodó sávjából a külsıt autóbusz- és kerékpársávvá
kell alakítani, ezzel biztosítva a buszok gyors áthaladását a csomóponton.
Váci út-Fóti út közötti szakasz
A jelenlegi 2x1 széles sáv újraosztása három sávvá: Északi irányban egy széles sáv,
kerékpáros piktogramokkal. Déli irányban két sáv: egy autóbusz- és kerékpársáv;
egy forgalmi sáv. Megállás tiltása szükséges, kivéve ahol kiszélesedik az úttest. A
kiszélesedı helyeken a szőkebb autóbusz- és kerékpársávot szélesíteni is lehetséges.
Fóti út-Megyeri út csomópont
Megyeri út Észak felıl
A Megyeri úton észak felıl három sáv van. A balra kanyarodás jelenleg problémás,
mivel nincsen rá külön lámpafázis. A 30-as busznak csúcsforgalomban hosszan
várakoznia kell, hogy balra tudjon kanyarodni. Kerékpárral a közvetlenül balra
kanyarodás nem oldható meg biztonságosan.
A probléma itt az, hogy a buszok egyenesen is haladnak tovább, és balra is
kanyarodnak.
Megoldás: A külsı sávot közös autóbusz- és kerékpársávvá kell alakítani, a középsı
sávból lehet egyenesen továbbhaladni és a belsı sávból balra kanyarodni. A
jelzılámpa program korrekciójával a külsı sávból lehetıvé kellene tenni a balra
kanyarodást a buszok számára, kiegészítı jelzı alkalmazásával. Ezzel megoldható
lenne, hogy a 30-as busznak a balra kanyarodás miatt ne kelljen hosszan várnia,
ugyanakkor nem kell átsorolni a torlódással teli sávon keresztül a balra kanyarodó
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sávba. A Fóti út felé kerékpárosok indirekt balra kanyarodását felálló hellyel kell
biztosítani.
(A gépjármővek balra kanyarodásának kapacitását javasoljuk korlátozni, mivel a
balra kanyarodók nagyobbik része, a Fóti úton át közvetve a kis utcákba tér ki
menekülı utat keresni.)
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Továbbhaladva a csomópont másik, déli oldalán, megfelelı a jelenlegi kialakítás (egy
széles sáv, buszmegálló).
Megyeri út Dél felıl
A jelenlegi 2 sáv megfelelı, a következı átalakítással: A belsı sáv egyenesen halad
tovább, és ebbıl nyílik a külsı sáv, amely a jobbra kanyarodást szolgálja.
Fóti út
A jelenlegi, kihasználatlan irányonként 2 sáv helyett ajánlott kerékpársáv + széles
forgalmi sáv felosztás kialakítása szükséges.
Fóti út-Óceánárok utca közötti szakasz
Dél felé
A kritikus irány a város irányába (Dél felé) vezetı oldal, mert ebben az irányban
alakul ki jelentıs dugó. Itt a külsı sávot közös autóbusz- és kerékpársávvá kellene
alakítani, így biztosítva a környezetbarát közlekedési módok elsıbbségét. Ez az
intézkedés valószínőleg a gyorshajtást is csökkentené, továbbá megakadályozza,
hogy a Megyeri út „menekülıút”-tá váljon. A buszsávok folyamatos kamerás
ellenırzését biztosítani kell.
Ez az intézkedés a legsürgısebb, ugyanakkor a többi intézkedéstıl függetlenül,
minimális beruházással megoldható, akár már holnap! Javasoljuk, hogy ezt az
közös autóbusz- és kerékpársávot kiemelten kezeljék és valósítsák meg a
híd megnyitásával egyidıben!
A kis utcákat forgalomtechnikai eszközökkel (pl. útszőkítések, sávelhúzások) kell
védeni a túlzott forgalomtól.
Észak felé
Ebben az irányban jelenleg két forgalmi sáv van, és jelentıs a balra kanyarodási
igény.
A jelenlegi felosztást javasoljuk átalakítani a következıképpen: a külsı oldalon egy
ajánlott kerékpársáv (szaggatott sárga vonallal elválasztva), belül egy széles forgalmi
sáv. Így a balra kanyarodáshoz középre húzódó, várakozó autók kerülése
megoldható egyrészt sávon belül, másrészt szükség esetén az ajánlott kerékpársáv
rövid ideig történı igénybevételével. Ez egy biztonságos megoldás, hiszen a
kerékpársáv igénybevételekor az autósok a normál sávváltás szabályai szerint járnak
el, és megadják az elsıbbséget a kerékpárosoknak. Ugyanakkor a kerékpársáv nem
kizárólagosan a kerékpáros forgalom részére elérhetı, hanem, szükség esetén, az
autósok számára is. Ez a megoldás kielégítı minden fél számára, ugyanakkor
csökkenti az – ezen a szakaszon sajnos tipikus – gyorshajtást is.
Reviczky utca
A Reviczky utcánál jelentıs keresztirányú kerékpáros
forgalom van. A kerékpárosok áthaladását kerékpáros
nyom burkolati jellel és/vagy prizma sorral biztosítani kell.
A
Reviczky utcában a behajtani tilos táblát „kivéve
kerékpár”
kiegészítı
táblával
kell
ellátni.
A
forgalomtechnikai
küszöböket
(„fekvı
rendır”)
kerékpárosbaráttá, (pl. színuszprofilú, vagy középen
átjárható) kialakításúvá kell átépíteni, vagy pedig küszöb
helyett szőkületeket lehet használni.
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Óceánárok utca-Megyeri út csomópont
A
tervezett
körforgalmat
támogatjuk,
azonban
a
körforgalmat
kerékpárosbarát megoldással kell kialakítani! Ennek részletes egyeztetésére
rendelkezésre állnak közlekedési szakembereink.
Megyeri út észak felıl
Kívül ajánlott kerékpársáv, belül egy széles forgalmi sáv
Megyeri út dél felıl
Kívül ajánlott kerékpársáv, belül egy széles forgalmi sáv
Óceánárok utca
A jelenlegi, járdán és zebrán vezetett gyalog- és kerékpárút helyett kerékpársáv
kialakítása szükséges, erre bıven rendelkezésre áll a hely.
Óceánárok utca-Homoktövis utca közötti szakasz
Mindkét irányban a jelenlegi, 2x1 sáv helyett ajánlott kerékpársáv + széles forgalmi
sáv kialakítása biztosítja a biztonságos kerékpáros közlekedést.
A régi Megyeri út egy megmaradt darabján kialakított gyalog- és kerékpárút Újpest,
sıt talán egész Budapest legdicséretesebb kerékpárútja! Szükséges azonban
megoldani a balra rákanyarodást az út túloldaláról a következıképpen: Kerékpároskanyarodósáv kialakítása az elıtte lévı gyalogátkelıhelytıl kezdve az említett
gyalog- és kerékpárút kezdetéig. Ezen a szakaszon így a széles forgalmi sáv enyhén
beszőkülne, ami még inkább biztonságossá teszi a balra kanyarodást.
Homoktövis utcai körforgalom
A város belseje felıl érkezı kerékpársávnak már a beszőkítés elıtt abba kell
maradnia, és kerékpáros piktogramoknak kell kijelölniük a kerékpározásra javasolt
útrészt. A körforgalomban a piktogramoknak folytatódniuk kell, a körforgalom
szélétıl kb. 1,5-2 méterre. Ez az a hely, ahol a körfogalomban biztonságos
kerékpározni.
Homoktövis utca-Külsı Szilágyi út közötti szakasz
Ezen a szakaszon jelenleg az útfelület belsı sávelválasztók nélküli. Ez igen kedvezı a
kerékpárosok számára, ezen változtatni nem szükséges! Esetleg egy-egy
piktogrammal lehet kijelölni a kerékpárosok helyét az úttesten.
Megyeri út-Külsı-Szilágyi út csomópont
A csomópontban a balra kanyarodást elıretolt kerékpáros felállóhellyel kell segíteni.
Jelenleg az útba épített hurok (amely a közlekedési lámpát is vezérli) nem érzékeli a
kerékpárosokat. Ezt a hurkot úgy kell beszabályozni, hogy a kerékpárosokat is
érzékelje, továbbá egy kiegészítı hurkot kell beépíteni az elıretolt kerékpáros
felállóhelyen.
Ellenırzı intézkedések
Az állandósult szabályszegéseket csak folyamatos ellenırzéssel lehet megszüntetni.
Ezért szükség van a következı kiegészítı intézkedésekre:
• Az autóbusz- és kerékpársávok állandó (24 órás) kamerás védelme a
jogosulatlan használattól
• A Megyeri úti gyorshajtók folyamatos (24 órás, nem csak alkalomszerő)
kamerás ellenırzése
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Fogalommagyarázat
Kerékpárosok elınyben részesítésének eszközei:
Közös autóbusz- és kerékpársáv:
Kerékpárosok által is használható autóbuszsáv.
A KRESZ szerint: Az autóbusz forgalmi sávban, ha az autóbusz forgalmi
sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés
esetén a kerékpáros is haladhat. A KRESZ-ben a 117/c. ábra szerinti tábla
jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is
megengedett.
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Ajánlott kerékpársáv: (magyar KRESZ jelenleg még nem ismeri, a gyakorlatban
szaggatott vonallal elválasztott kerékpársávként jelenhet meg)
Az ajánlott kerékpársáv (másnéven: nem kötelezı kerékpársáv vagy
kerékpáros védısáv) a kerékpárosok javasolt haladási helyét jelöli ki a
forgalmi sávon belül. Használata nem kötelezı a kerékpáros számára, és a
gépjármővek is igénybe vehetik. Széleit szaggatott vonal jelöli, a
gépjármővek jobbratartási kötelezettsége erre a vonalra vonatkozik, így a
kerékpárosnak elegendı helye marad az út jobb szélén.

KERÉKÁROS
INFORMÁCIÓK
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Ajánlott kerékpársáv a budapesti Alkotmány utcában
Elıretolt kerékpáros felállóhely
„Elıretolt
kerékpáros
felállóhely
balra
bekanyarodó kerékpárosok számára” (KRESZ 53/a.
ábra); a forgalomirányító fényjelzı készülékkel
szabályozott
útkeresztezıdésben
az
oda
kerékpársávon érkezı és balra bekanyarodó
kerékpárosoknak, a megállás helyét jelölı vonalak
közötti, kerékpárt mutató sárga színő útburkolati
jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a tilos
fényjelzés ideje alatt szabad a többi jármő elé - a
besorolás általános szabályai szerint - besorolva a
továbbhaladáshoz felkészülni.
Bár az elıretolt kerékpáros felállóhelyet a
jelenlegi KRESZ csak kerékpársáv esetén definiálja,
javasoljuk olyan helyeken is kialakítani, ahol
folyópályán nincsen kerékpársáv kijelölve. Ennek
segítségével a balra kanyarodó kerékpárosok
könnyen és biztonságosan tudnak bekanyarodni, és
a többi irányba haladó kerékpáros számára is növeli a biztonságot, hogy a
jelzılámpánál nem a gépjármővek mögött,
között kell várakozniuk, hanem a jármővezetık számára jól látható módon, a
gépjármővek elıtt.
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Sebességcsökkentı eszközök:
Sebességcsökkentı küszöb (úttest szintemelése)
Az úttest kerékpározásra alkalmas rámpákkal
történı megemelése legalább 12 cm magas
legyen. A rámpa hajlása 10:20- 1:20 legyen, a
töréspontokat le kell kerekíteni, az ideális
rámpaprofil szinuszgörbe alakú. A kerékpárosok
számára a folyamatos aszfalt burkolat az
optimális. Ilyen szintemelést javaslunk az
egyenrangú utak keresztezıdésénél is.
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Középen átjárható küszöb
Különösen kerékpáros barát megoldás az, ha az úttest szintemelése nem teljes
felületen történik, hanem középen 0,5-1,0 m szélességben átjárható kerékpárral.
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Szőkítés
A pályaszőkítés célja, hogy a lakóterületi kétirányú forgalmú utcákon
sebességcsökkentést érjünk el. Az útszőkítés hossza 5-10 méter, a szőkületben
váltakozó irányú forgalom alakul ki, a kitérés lehetıségét meg kell hagyni.
Útpályaszőkítés forgalomcsillapított utcák bejáratánál is kialakítható, esetleg
pályaszintemeléssel kombinálva. Az útpálya szőkítését középen elhelyezett szigettel
vagy építménnyel is ki lehet alakítani.

1136 Budapest, Hegedős Gyula utca 23.

Tel: 1/ 789-5808

MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB
www.kerekparosklub.org
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* A fekete-fehér képek és ábrák az Osztrák Közlekedési Klub (VCÖ) „Utak a
kerékpározáshoz” -Tudomány és közlekedés 2/1995 címő kézikönyvébıl vannak

Kérjük, tanulmányozzák a levelünkben összefoglalt javaslatainkat! Számítunk arra,
hogy együtt fogunk dolgozni Önökkel a közös célok megvalósítása érdekében!
Budapest, 2008. szeptember 24.
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