Vekop 5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten
Magyar Kerékpárosklub javaslatai

A Magyar Kerékpárosklub vonatkozó szakmai anyagai:
 Magyar Kerékpárosklub - Budapesti fejlesztési javaslatok1
 Kerékpárosbarát Óbuda koncepció - VEKOP javaslatok2
 Kerékpárosbarát Zugló koncepció - VEKOP javaslatok3
 X. kerületi kerékpárforgalmi hálózati tervre adott észrevételeink4
 II. kerületi javaslatok - Budapest II. kerület kerékpárút-hálózatának fejlesztési
javaslatai (2007)5
 Magyar Kerékpárosklub Észak-pesti területi szervezetének újpesti javaslatai6
Általános szempontok:
 A Magyar Kerékpárosklub örömmel fogadja a várható fejlesztéseket. A






érdemes jól kihasználni.
A pályázati kiírással
közlekedési célú kerékpárhasználat arányának növelése, a gyalogos és közösségi
közlekedés feltételeinek javítása. A fejlesztések megvalósulásának célja az egyéni
tése.
A projektek sikerességét javasoljuk területi alapú indikátorokkal mérni. A pályázati
kiírás ugyan a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hosszával számol,
azonban nem a megvalósult új létesítmények hossza, hanem a komplex
kerékpárosbarát fejlesztésen átesett terület nagysága mutatja meg mennyit tesz a
sikeres egy adott projekt.
Általánosságban elmondható, hogy a projektek jelenleg képlékeny, körvonalakban
lehatárolt ál
megoldások kerüljenek kivitelezésre

i
ket. A Magyar Kerékpárosklub
. Egyúttal örömmel
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a
A projektek keretén belül kerékpártámaszok telepítése kiemelten fontos feladat.

https://goo.gl/zbH4fa
https://goo.gl/tkXFJV
https://goo.gl/YcEVx6
https://goo.gl/11WZTb
https://goo.gl/iCpeyB
.
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Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó - 2,3 Mrd Ft
kerékpáros folyosó / greenway / jöhet létre. A
Rákosa rekreációs céllal kerékpározók számára egyaránt. A hiányzó szakaszok kiépülése és a
-patak szerepe ennél
sokkal nagyobb: kicsik, nagyok, futók, sétálók, játszó gyerekek stb. egyaránt igényt
-patak iránt, ezért a patak és környezetének
ll kezelni patak kérdését.
Fontosnak tartjuk megemlíteni,
paraméterekkel való tervezése nem elfogadható. A frekventáltabb szakaszokon legalább
4-5 m széles gyalog- és kerékpárút létesítésére van szükség.
Cél, hogy a Rákos-patak menti kerékpáros nyomvonal minden célcsoport számára jól
használható legyen, a csatlakozó utcákkal a kerékpáros kapcsolatai megfele
A patak menti nyomvonal fontos,
sugár irányú útvonalakkal való kapcsolatát szintén hangsúlyosan kell kezelni. A XIV.
kerületi szakaszokra javaslatot adtunk a Kerékpárosbarát Zugló anyagban. Jó példa: Szilas-patak menti nyomvonal fejlesztése.
A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
továbbra is szeretnénk segíteni, ezúton ajánljuk fel szakmai
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében
- 700 millió Ft

végre, melyeket Kelet-pesti területi szervezetünkkel folyamatosan egyeztettek. A kerület

Javasoljuk a korábbi szoros

A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések a X. kerületben - 650 millió Ft
A X. kerület kerékpárforgalmi hálózati tervét (KHT) augusztusban részletesen átnéztük és
véleményeztük.7
esetén nem értünk egyet a tervezett megoldással.
Korábbi javaslatunkon felüli további észrevételeink:
 Régi vám utca: A KHT-ban írtakkal ellentétben nem végig burkolt (a 2700 méteres
hosszból csak 1600 m), néhány helyen igen nehezen járható. Burkolás vagy






Harmat u. - Óhegy u. közötti szakasza nem kerékpárútként valósul meg.]
Hangár utca kapcsolódása a hálózathoz: Harmat utcában az Újhegyi út után
kerékpáros nyom/nyitott kerékpársáv létesítése vizsgálandó.
- Sibrik Miklós út
(Sörgyár u. - Mádi u. között) költséghatékony és közvetlen hálózati kapcsolatot ad
(ami 1400 méterrel rövidebb, mint a tervezett nyomvonal használatával a Gitár
utcán keresztül)
- Halom utca a
Sándor út kerékpáros kapcsolat létesítésével (Halom és Bánya egyirányú utca
kerékpározók számára való kétirányúsításával).
Gyakorló utca: Fontos hálózati kapcsolat: fizikai sebességcsillapítás/kerékpársáv.

A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
továbbra is szeretnénk segíteni, ezúton ajánlj
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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A dokumentum el

https://goo.gl/11WZTb
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Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések a XIX. kerületben - 350 millió Ft

melyet kiegészít a szomszédos kerületek és a belváros felé
fejlesztése.
támogatható
szükség.
A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
továbbra is szeretnénk segíteni, ezúton aján
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében
- 350 millió Ft

fejlesztéseket terveznek
A XX. kerület integrált településfejlesztési stratégiája az alábbi fejlesztéseket javasolja:

 Nagy forgalmú intézményi területek hálózatba kötése
 Kerékpártárolás feltételeinek fejlesztése
 A
kapcsolódó Infrastruktúra kiépítése
 Szemléletformálás
 Fenntartható mobilitási terv elkészítése
Korábbi kerületi javaslataink:

részének fejlesztése (kerékpársávval), ehhez csatlakozhat a Kossuth utcának a
sétálórész és a Helsinki út közötti része (kerékpársáv, ill. egyirányú utcába való
ellenirányú kerékpáros behajtás engedélyezése). E
része a Baross és a Helsinki között (kerékpársáv), valamint a szervizút ellenirányú
megnyitása a Kossuth Lajos utca és a Nagysándor József utca között. A Csili


kerékpározók számára való ellenirányú megnyitása lenne szükséges.
Az Árpádházi Szent Erzsébet templom és a piac felé vagy a Kossuth utca (részben
vagy végig) gyalogos-kerékpáros zónává való kijelölésével, vagy a lakótelepen futó
szervizút (Berkenye sétány) felhasználásával, a Topánka utca Ady Endre utca és
Török Flóris utca közötti ellenirányú megnyitásával és a Szent Erzsébet tér
kerékpárral való átjárhatóságának biztosításával lehet kapcsolatot teremteni. A
kritikus szakasz a Kossuth Lajos utca Árpádházi Szent Erzsébet templom és a Jókai
gyalogos forgalomhoz képest, itt közép vagy hosszú távon mindenképpen kell
valamilyen beavatkozás (forgalomcsillapítás, vegyes forgalmú utcává alakítás).
Nulladik ütemben kerékpáros nyom és 30/40 km/h-s sebességkorlátozás javasolt.
Alternatívaként felmerülhet a párhuzamos utcák használata is (pl. Hosszú utca), de
a nyomvonal eltolásai ok




nem várható a kerékpárt használók számának növekedése.
Nagyon fontos a Kende Kanuth egyirányú utca (és a Tátra u.) kerékpározók
számára való ellenirányú megnyitása Kispesthez való kapcsolódás, ahol idén, a felújítás után kerékpársáv lesz. A
leglogikusabb útvonal a Kossuth u. - Köteles u. - Nagysándor J. utca. A Kossuth
utca a Jókai Mór utcától keletre elég széles a kétoldali kerékpársávhoz. A Köteles
utcán nem kell különösebb beavatkozás, csak a rövid egyirányú szakaszt kell
kétirányúsítani a Mártonffy utcától. A Nagysándor J. utcán pedig itt már csak 100
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A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
továbbra is szeretnénk segíteni, ezúton ajánljuk fel szakm
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Budapest - Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza - 200 millió Ft

határig
Az
általunk látott tervek alapján támogatható a projekt, a kerékpárút csomópontjainak
kialakítása felülvizsgálandó.
A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében 300 millió Ft
ITS-sel összhangban tervezett kerékpárosbarát fejlesztések városközponti területen és
egyéb helyszíneken. Konkrétumok
déli részeit jelöli meg, északi kinyúlással egészen a Szilas-patakig. A patak fejlesztése
szintén a kerület tervei között szerepel.
Javaslataink:
 A metróállomások, mint kerületi központok körül komplex kerékpárosbarát
beavatkozások megvalósítása, Pozsonyi utcán kerékpársáv létesítése.
 Újpesti vasúti híd - Berda J. u. - Tél u. tengely és Újpest Városkapu - Temesvári u.Berzeviczy u. - Attila u. kerékpáros átjárhatóságának javítása (prioritás az
.





Óceánárok utcában kétoldali kerékpársáv létesítése. Ez összeköttetést teremtene a
a Megyeri útnál és az M0Pozsonyi utca, István utca, Rózsa utca kerékpárosbarát fejlesztése, kerékpársáv
létesítése.
Nyár utca kerékpárosbarát fejle
-K tengelyt lehetne
létrehozni.
Kerékpártámaszok elhelyezése minden köz- és oktatási intézmény és nagyobb
stb.) Kerékpártámaszok telepítésének támogatása, egyablakos engedélyezési
eljárás bevezetése.












kialakítása (összeköttetés a Tungsram lakótelep és a Megyeri út között).
30 km/h-s övezet kialakítása a Leiningen Károly utca Fóti út Blaha Lujza utca
Lahner György utca Szilágyi út Görgey Artúr utca Szent Imre utca által határolt
zók számára
ellenirányban megnyitott egyirányú utcákkal is.
Egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára (II. ütem).
forgalmi létestmények karbantartása, takarítása és
síkosságmentesítése.
Kerékpáros összeköttetés a szomszédos kerületekkel és Dunakeszivel. A IV. kerület
igazából három kerülettel szomszédos. A XIII. kerületi összeköttetés jónak
mondható, hiszen 5 útvonalon is van kapcsolat a két kerület között. A XV. kerülettel
viszont már jóval problémásabb. (Elem utca, Rákospalota - Újpest vasútállomás,
Fóti úti aluljáró)
erékpárút (osztott gyalog-kerékpárút) felújítása,
újraaszfaltozása. Ez az egyik legforgalmasabb útvonal Újpesten és sajnos rendkívül
rossz állapotban van, több helyen balesetveszélyes a burkolat. A viacolor
a legfontosabb feladat és a
ütemezett útfelújítás hamarosan rendezi.
Észak- Attila utca)
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A Fóti úton a közlekedési felület újrafelosztásával kerékpársáv létesítése a Megyeri
út és a Váci út között, továbbá a Fóti út és a Váci út kerékpáros csomópontjának
kialakítása.
Szilas-patak menti kerékpárút kialakítása.
Forgalomszámláló kihelyezése a BKK-







- lakosok,
autósok, kerékpárosok. Sok helyen sikeresen alkalmazzák, pl. Bp XVI. kerület,
Ausztria, Hollandia, stb.)
Megyeri úton kerékpáros nyom / kerékpársáv kialakítása.
Fóti úti aluljáró kiszélesítése (úgy tudjuk napirenden van a felújítása), ha a
szélesség engedi, akkor kerékpársáv kialakítása. Ez az útvonal kapcsolatot
Mivel a Görgey Artúr utcában kétoldali kerékpársáv épült, ezért az István útPozsonyi út tengely
növekedés várható, emiatt a
villamossínek kigumizása lenne szükséges, hogy a villamossín ne tudja megvezetni
a kerékpárt. A postától a gyógyszertárig torkolati autóbusz-és kerékpársáv
megfontolása javasolt, hogy a buszok gyorsabban átjussanak a keres





forgalomlassítás
EuroVelo kerékpárút összekötése Budapest és Dunakeszi között (fontos lenne
tárgyalásokat kezdeni Dunakeszi Önkormányzatával). A hiányzó 2 km-es szakasz
megépítése turisztikai és idegenforgalmi szempontból is fontos lenne.
Az EuroVelo újpesti szakaszának kiépítése.

A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Dél-budapest kerékpárosbarát fejlesztés (XVIII. - XXI. - XXIII. kerületek) - 2,387 Mrd Ft
jönne létre, mely közlekedési és
turisztikai célokat egyaránt kielégítene.
A projekt javasolt nyomvonala kevésbé alkalmas közlekedési igények kielégítésére - a
fejleszté
támasztja alá a fejlesztés szükségességét. Javasoljuk a sugárirányú kapcsolatok és a
kerékpárosbarát fejlesztésekkel. A projekttel kapcsolatos javaslataink figyelembe vételével
és a végleges tervekbe való beépítésével támogatható a fejlesztés.
1
1.

Javasolt prioritási sorrend főbb útvonalakra, átkötésekre:

1.1 Molnár-sziget
Vecsés út Szálfa u. Királyhágó út Nagybánya u.
útvonal
1.2 kerékpárosbarát területi beavatkozások (Csepel, Soroksár, Pestimre, M5 park
[Pestszentimréhez kapcsolódva])
2. Pestimre
Soroksár (Vecsés út) Soroksár-Újtelep kapcsolat
Méta utca kapcsolat
2
2.1

Soroksár, javasolt híd és környezete (komplex kerékpárosbarát fejlesztés)
Tempo30, forgalomcsillapítás, általában

-e pl.). Több csomópontban szükség volna küszöbök
kialakítására, teljes csomópont kiemelésére.
2.2

Táncsics Mihály utca
kításával. Ez

2.3

Hősök tere és környezete

kétirányúsítani kellene a kerékpáros forgalom számára, ehhez a parkolási rend módosítása
szükséges. Ezen az útvonalon is 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése javasolt.
A Grassalkovich úton az alábbi módon javasolt a kerékpársávok folytonos átvezetése. A
-en való átvezeté
a kerékpársáv átvezetését, a fénysorompó költséges átalakítását igényelné.)
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kerékpársáv kialakítása szükséges.
Ennek érdekében a nyugati irányú parkolósáv a mellette található, de gyakorlatilag csak a
kerékpársáv
-30 perces
követéssel.
2.4
Kerékpártámaszok telepítése
Egy legalább 20forgalomvonzó létesítményeknél, csomópontoknál.
2.5

-

Zsellér dűlő

volna a Grassalkovich úton át.
2.6 Grassalkovich út, ütemezett humanizálás és kerékpárosbarát átalakítás
A Grassalkovich úton a 70 km/h emelt
utána 50 km/h-ra. A hosszú távú kerékpáros hálózati ábrán ennek az útvonalnak is
alkalmazásával).
3
3.1

Csepel, javasolt híd és környezete
Komp környezete

tartalom (Hollandi úton kerékpáros nyom, a parton stabilizált burkolatú kerékpárút)
rre azonban az EuroVelo keretében volna szükséges pályázni.)
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3.2

4

D14 rév szolgáltatásának fejlesztése

Csepel, belváros

belvárosában szükségesek, amennyiben lehetséges a
program keretében, akkor ez javasolható.
4.1 Kerékpártámaszok telepítése
Csepel belvárosában javasolható egy kb. 30program megvalósítása.
4.2 Főbb útvonalak, kerékpársávok, átjárhatóság
A tervezett HÉV menti kerékpársávok, illetve a keresztirányú kapcsolatok kialakítása sokat
javíthat az átjárhatóságon. A Karácsony Sándor utcán a kijelölt gyalogos-kerékpáros
övezet fejlesztése, átjárhatóságának javítása (pl. HÉV keresztezés) javasolt. A Károli Gáspár
utca kétirányúsítható a kerékpározók számára (a Szent Imre tér mentén akár ellenirányú
kerékpárúttal is).
A Táncsics Mihály utcai kerékpársáv megvalósítása javasolt, de szükséges az Ady Endre
megteremtése.
A Szent István út Szebeni utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszán szükséges
kerékpársáv vagy egyéb irányhelyes létesítmény kialakítása, itt a kerékpáros nyom nem

forgalomcsillapító küszöbként átépíteni. Északi irányban az úttesten javasolt irányhelyes
kerékpársáv kijelölése. A kerékpárút elkanyarodásánál szükséges az úttestre való
megszüntetni, az utcán forgalomcsillapító küszöbök telepítése ajánlott.
A Plútó utca és Akácfa utca csomópontjában csomóponti korrekciók megvalósítását
javasoljuk. Déli irányban szükséges egy közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítása a
Szabadság utca egykori útpályájával. A csomópontban szükséges valamennyi irányban a
kerékpáros továbbhaladás biztosítása.

Szabadság utca kerékpárosbarát átalakítása is
szükséges lesz.
asztott kerékpárút az EuroVelo6-tól függetlenül nem
amennyiben szükséges
5

Pestszentimre központ és környezete

5.1 Kerékpártámaszok telepítése
Egy legalább 10forgalomvonzó létesítményeknél, csomópontoknál.
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-

5.2 Nemes utca
A Nemes utcán kerékpársáv kialakítása szükséges forgalomtechnikai eszközökkel
szükséges (valamennyi épített parkoló kialakítása is lehetséges az úton). A kerékpársáv
folytatása javasolt egy háztömb hosszúságban a Dózsa György utcán. A vasúti átjáró
5.3 Vasút utca
A Vasút utca (szervizút) kerékpárosbarát fejlesztése, kétirányúsítása a kerékpározás
számára lényeges beavatkozás. A Nemes utcánál szükséges a vasútállomás felé átvezetni
a Nemes utcával való maradéktalan kapcsolatát biztosítani.
6 Soroksár és Pestszentimre közötti kapcsolat
Javasolt útvonal: Vecsés út Táncsics Mihály utca
Szikes utca Vecsés út Hunyadi János utca Szálfa utca Határ utca Királyhágó utca
Béke tér Nagybánya utca
Vecsés út (Szikes utca és a vasút között): a kétoldali padka burkolásával kerékpársáv
alakítható ki. Javasolt azonban legalább az egyik oldali nyílt árok burkolása, ekkor a
szórványos parkolási igény is biztosítható.
övid
szakaszon kétirányú kerékpárút nem alakítható ki.
szükséges az út szélesítésével. A vasúthoz közel rövid támfal építése is szükséges lehet.
A Burma vasút átjárójában
keresztezés miatt.
helyett az út északi oldalán pl. elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút is alkalmazható.
Ezen a szakaszon a kerékpáros nyom elégtelen megoldás (kü

használatú aszfaltozott
bonyolíthasson (pl. egy ponton teljes lezárás a kerékpáros forgalom kivételével).
út csomópontjában középsziget kialakítása szükséges a Hunyadi utca két oldalán.
A Szálfa utcán a kerékpáros nyom egyéb forgalomcsillapítási beavatkozás nélkül nem
azonban az útpálya felújítása és kis
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása szükséges. A kerékpársáv folytatása, illetve
egyéb irányhelyes létesítmény kialakítása javasolt.
A Nagybánya
javasolható.
7

Pestszentlőrinc

7.1 Kerékpártámaszok telepítése
Egy legalább 20forgalomvonzó létesítményeknél, csomópontoknál.
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-

7.2

Új temető utca és folytatása

megoldások alkalmazását. A jelzett útvonalat a kerékpározók nem használják. A
fejlesztéssel javasoljuk megvárni a 42-es villamos fejlesztését, amikor irányhelyes
kerékpársáv, koppenhágai típusú kerékpársáv hozható létre.
7.3 Lakatos út, vasútállomás elérése
A Margó Tivadar utcai kerékpárúton kisebb korrekciók szükségesek. A túloldali utcákhoz
való hiányzó kapcsolatot ki kellene alakítani, egy-két nagyobb csomópontban kisebb
A Lakatos úton az irányhelyes kerékpársáv kialakítása támogatható, az egyoldali parkolást
megállás biztosításával).
A kisforgalmú Jegenye fasoron javasoljuk 40 km/h sebességkorlátozás bevezetését és a
7.4 Városház utca – SZTK - Regény utca - Babits Mihály utca - Csévéző utca útvonal
A Városház utcai szakasz fejlesztése (kijelölése támogatható). A további szakasz

A Thököly út fejlesztését javasoljuk (a keresztmetszetben kerék
utcáig, utána a Nefelejcs utcáig építéssel kétoldali egyirányú kerékpárút, illetve
alkalmazható). A Nefelejcs utca és a vasút között a kisforgalmú útszakasz használható.
A Fedezék utcán nyitott kerékpársáv kijelölését javasoljuk. A Ráday Gedeon utcánál
középsziget kialakítása szükséges a Fedezék utca két oldalán (a szükséges helyeken
gyalogos átvezetéssel, a kerékpáros forgalom a közúti keresztezésen halad).
csatlakoztatni. A Móra Ferenc utcától (középszigetes átvezetés) egyoldali kerékpárút is
8 További javaslatok, amennyiben a költségvetés engedi
Templom utcán irányhelyes koppenhágai típusú kerékpársáv az egyik oldalon, egyirányú
kerékpárút vagy koppenhágai típusú kerékpársáv a másik oldalon.
XVIII. Dózsa György utca folytatásában (a lakott területeken belül) kétoldali irányhelyes
kerékpárforgalmi létes

9 Egyéb javaslatok
Ferihegyi vasúti
tengelyében egy kerékpárral kényelmesen járható aluljárót kialakítani.

Lakatos út

A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
továbbra is szeretnénk segíten
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében
- 100 millió Ft
A

projekt

keretében

gyalogosbarát

forgalomtechnikai

átalakítások,

lakóterületi

setén jó projekt valósulhat meg.
A területet érinti ugyan az
EuroVelo6, melynek fejlesztése szintén megvalósul, azonban a kampusz kerékpáros
feltárása, kerékpártárolók kiépítése is fontos lenne. Maradt viszont az alábbi utak által
határolt terület, mely szintén fontos fejlesztések színtere lehet: Etele út Bartók Béla út
Bocskai út Irinyi József utca Budafoki út.
A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében - 100
millió Ft

Zugligeti

úton

kerékpárosbarát

infrastrukturális

sére valamint az Eötvös úton és
fejlesztés megvalósítására nyílna

Az Eötvös és a Zugligeti út fejlesztése elfogadható lehet,
nek komplex kerékpárosbarát fejlesztése
nagyobbat lendíthetne a mindennapi, közlekedési célú kerékpározás ügyén. A jelenlegi
projektjavaslat alternatívájaként javasoljuk az alábbi terület fejlesztését:
Krisztina krt. - Alkotás utca - Jagelló út - Németvölgyi út - Kék Golyó utca - Városmajor út Szilágyi Erzsébet fasor.
A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében - 250
millió Ft
A projekt részeként a Gábor Áron utca - Pusztaszeri út Görgényi úton kerékpáros nyom kerülne kijelölésre a Szalonka útig. A Görgényi úttól a
Szalonka úton szintén kerékpáros nyom vezetne a Páfrány utcához, összekötve ezt az
ú
- kerékpározásra kijelölt erdei úton
keresztül -

. Azonban a kerületben több egyéb fejlesztési terület van, melyeket a
tervezett fejlesztés alternatívájaként javasolunk ezek megvalósulása nagyobb hasznot
az alábbi fejlesztési anyagokat:
 Magyar Kerékpárosklub, II. kerületi javaslatok - Budapest II. kerület kerékpárúthálózatának fejlesztési javaslatai (2007)8
 A MOL Bubi bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális intézkedési javaslatok9
 BKK

tervek elkészítése - Margit körút, DöntésAlternatív javaslataink:

ok elkerülésére. Jó példa:
Víziváros. Az érintett utcák forgalomszervezésének felülvizsgálata és korrekciója kis
megszüntetése, a gyalogos-

ése, a

forgalomcsillapított területek stb.


csomópontjainak
átalakítása, Pasaréti út felé kerékpáros kapcsolat megteremtése. A Szent János
kórháztól a Budagyöngye Bevásárlóközpontig - akár a Kelemen László utcáig - a
szervizút forgalomcsillapítása, akár kerékpáros utca kialakítása javasolt. A
Városmajor mellett futó kerékpárút felújítása tervezés alatt van, javasolt a Szent
János kórház - Városmajor köztes szakasz fejlesztése, akár busz-kerékpársáv
kialakításának vizsgálata.



forgalomcsillapítása, egyirányú utcákban az ellenirányú kerékpározás biztosítása.

fejlesztését, alternatív (erdei közvilágítás hiánya és gyalogosforgalom miatti)
összekötéssel a villamos menti kisebb utakon a Versec sor - Alsó Völgy utca - Völgy
utca 8
9

https://goo.gl/iCpeyB
https://molbubi.bkk.hu/dokumentumok.php
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Bimbó út alsó szakasza, Kelemen László utca kerékpárosbarát fejlesztése:
kapaszkodó irányban kerékpársáv, lefelé busz-kerékpársáv.
end felülvizsgálatával az
mindkét irányban az úttesten zajlik, a parkolósáv kis mértékben a járdára kerül. Az
nagy
gyalogos forgalom miatt szélesebb járdára lenne szükség - ezt figyelembe kell
venni a parkolási rend felülvizsgálata során.
Bem József tér környékének kerékpárosbarát fejlesztése, Bem József utcában
kerékpársáv létesítése.
Bimbó út - Marczibányi tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Margit körút terület
kerékpárosbarát fejlesztése:
o
o Kitaibel Pál utca és Fényes Elek utca ellenirányú megnyitása, Margit körúton
átjárás biztosítása a Jurányi utca felé
o Kerékpártámaszok telepítése
Germanus Gyula Park: Üstökös utca - Komjádi uszoda között gyalog- és kerékpárút



kerékpáros útvonal alakulna ki a Margit híd és a Zsigmond tér között.
Árpád fejedelem út kerékpárosbarát fejlesztése: kerékpársáv legalább a Zsigmond
tér - Szépvölgyi út között.
A Margit körút kerékpárosbarát átalakítására készült döntés-



Kerékpártámaszokra lenne szükség a Margit krt. környékén a sík részeken.



A tervezési folyamatot és az azzal kapcsolatos társadalmi párbeszéd kiszélesítését
.
Kapcsolat:
Radics Miklós E-mail: kozlekedes@kerekparosklub.hu
Mobil: +36 30 939 81 51
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