Nyilatkozat
Tárgy:

Budapest, I. ker. „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében a
Döbrentei u. – Apród u. – Lánchíd u. útépítési, gyalogos-átkelőhely kijelölési
valamint megszűntetési és parkolóhely kijelölési engedélyezési ügye

Iktatószám: BF/UO/NS/A/71/2014.
Felvéve:

A 2014. január 24-én megtartott engedélyezési tárgyaláson.

Tisztelt Balassa Bálint!
A Magyar Kerékpárosklub képviseletében, a tárgyban említett engedélyezési ügyben, az alábbi
észrevételeket teszem:
1.)
Problémásnak látszik a Lánchíd utca, Duna felőli oldalán lévő parkolósáv ferde beállásúra való
átalakítása. Ez a megoldás megfelelő védelmet nyújthat a kerékpárosok számára, abban az esetben,
ha az autós délről érkezik és tolatva parkol le. Azonban az északról érkező és orral beálló autók a
korábbi kialakításhoz képest többlet veszélyforrást jelenthetnek. Az autósok kitolatáskor semmit nem
látnak a kerékpársávon közlekedő biciklisből. Várhatóan számos ilyen parkolás lesz, hiszen ma is
sokan érkeznek a Clark Ádám tér felől, illetve záróvonal sem tiltja itt a sávváltást.
További problémát jelenthetnek a Duna felőli oldalon megálló autókból kiszállók. Mivel nincs
kialakítva külön járda, így félő, hogy a járdaszintre emelt kerékpársávot fogják használni.
Javaslat: célszerűnek látom a parkolósávot merőlegesen kialakítani. A gyalogosok problémáját
megoldandó, a parkolósáv és a kerékpársáv közé meglelő szélességű gyalogos közlekedő felület
kialakítását javaslom, ez esetben a kerékpársáv kellő beláthatósága is biztosított.
2.)
A Clark Ádám tér felől a Döbrentei tér irányába haladó kerékpáros forgalom esetében további
problémák adódnak. A kerékpársáv a Clark Ádám téri körforgalom után indul, majd a Döbrentei
utcánál tovább vezet az Attila út felé. A Lánchíd u. – Döbrentei u. irány választása esetén nincs
kialakítva kerékpáros csatlakozás balra a Döbrentei utca felé, ahol ugyancsak kerékpársáv vezet. Itt a
kerékpárosokat nincs ami segítse a balra kanyarodásban, külön jelzés nélkül kell a kerékpársávot
elhagyniuk, a forgalmi sáv bal oldalára besorolniuk, majd a szemből érkező forgalmat keresztezniük.
A Döbrentei utca Döbrentei tér felőli végén a kerékpársáv a Rác fürdő felé vezető kerékpárútra van
csatlakoztatva. Itt is külön jelzés nélkül kell a kerékpársávot elhagyniuk, és balra rácsatlakozniuk a
rakpartra vezető kerékpárútra.
Az ellenkező irányban a kialakítás megfelelő.

Javaslat: mivel a vizsgált szakaszon a Lánchíd u. – Attila u. irány helyett a Lánchíd u. – Döbrentei
u. tengely forgalma a meghatározó, célszerűnek látszik a rakpartot követő irány számára
megfelelően, jól láthatóan jelölni a folytonos haladást. A Lánchíd u. – Döbrentei u. csomópontban
javaslom a kerékpárosok balra kanyarodását segítő kanyarodó felállóhely kialakítását, a felállóhely
megfelelő jelölését.
A Döbrentei u. Döbrentei tér felőli végén az úttest közepére kerékpáros nyomot kell felfesteni,
kialakítva a jobb osztályozódás lehetőségét jobbra és balra. Továbbá ezen kialakítás alkalmazása
esetén nem az út jobb szélén kijelölt kerékpársávból kell balra kanyarodni.
3.)
A Döbrentei utcában a terv a forgalmi irány megfordítását, és kerékpárosok számára kétirányú
közlekedés kialakítását tartalmazza. Mivel a forgalmi irány megfordításával az utcában megszűnik
az átmenő forgalom, a 30 km/h-s sebességkorlátozás mellett kerékpársáv kialakítása nem indokolt.
4.)
A Lánchíd u. 19. szám alatt lévő Design Hotel előtt problémát jelenthet, hogy nincs külön kijelölt
megállóhely a taxiknak, minibuszoknak. Félő, hogy a hotel vendégeit szállító járművek a
kerékpársávon fognak megállni. Véleményem szerint itt szükséges lenne kijelölt megállóhelyet
létesíteni.
5.)
A fentihez hasonló problémát jelent a Várbazár főbejáratához érkező vendégek ki-be szállása.
Célszrű lenne itt is lehetővé tenni a rövid idejű megállást, máskülönben a járművek a kerékpársávot
fogják igénybe venni, ami mindenképpen kerülendő.
Kérem a fenti szempontokat az engedélyezési eljárás során figyelembe venni.
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