
 

 

Címzett:  Dalos Péter 
Bubi termékmenedzser, BKK 

 
Tárgy:  „0209-Margit körút - Tölgyfa utca” BUBI állomás áthelyezése 

 

 

Tisztelt Dalos Péter! 

 

A Magyar Kerékpárosklub Bel-budai területi szervezete a 2019 június 05-i bejárás 

alapján az alábbi észrevételeket teszi a „0209-Margit körút - Tölgyfa utca” 

gyűjtőállomás áthelyezésére javasolt helyszínekkel kapcsolatban: 

 

 

“A” helyszín 

 Kevésbé jól látható. 

 Kevés hely áll rendelkezésre. 

 Alkalmas lehet a “C” helyszínen található kerékpártámaszok elhelyezésére, 

ami a helyszínen tapasztalható szabálytalan parkolásra is megoldást nyújt. 

 A gyalogos és kerékpáros zóna révén viszonylag jó kapcsolatokkal 

rendelkezik a Margit körúttal és a Margit hídra és a rakpartra vezető 

kerékpárúttal. 



 

 

“B” helyszín 

 Jól látható a körúti villamosokról is, ami a kombinált közlekedést segíti elő. 

 A padok kismértékű áthelyezésével a fakazetták közé 4x3 dokkoló 

elhelyezhető a járda és a megálló túlzott beszűkítése nélkül. 

 Hátránya, hogy nem tartozik a gyalogos és kerékpáros zónához, járdán 

közelíthető meg. 

 

“C” helyszín 

 Jól látható a 17-es, 19-es, 41-es villamosokról leszálló utasok számára. 

 A meglévő gyalogos és kerékpáros zóna révén viszonylag jó kapcsolatokkal 

rendelkezik a Margit körúttal és a Margit hídra és a rakpartra vezető 

kerékpárúttal 

 A meglévő kerékpártámaszok áthelyezhetők az “A” helyszínre, ami az ott 

tapasztalható szabálytalan parkolásra megoldást nyújt. 

 

“D” helyszín 

 Jól látható a körúti villamosokról is, ami a kombinált közlekedést segíti elő. 

 Túlzottan beszűkítené a villamosmegálló és a gyalogátkelőhely közti járdát. 

 Csak járdán keresztül közelíthető meg, ami hátrányos. 

 

 

További vizsgált helyszín (MK jelöléssel): 

Frankel Leó úton a Margit körút déli oldalán a beton virágládák mentén, vagy azok 

kismértékű áthelyezésével: 

https://goo.gl/maps/pAte3EB7wwhCspwh6 

 



 

 

 Jól látható a körúti villamosokról, viszont a 17, 19, 41-es villamosok 

megállójától kevésbé. 

 A patika előtti tér kihasználatlan, gyalogos mozgásokat nem gátolná a 

gyűjtőállomás. 

 Kapcsolata van a Fő utcai kerékpársávval, de dél felől érkezve nehéz 

megközelíteni, észak felé pedig a Margit körút elválasztó hatása erős. A 

gyalogátkelőhely a jelenlegi gyalogos igényeket sem elégíti ki és kerékpáros 

átvezetésre is szükség volna, ezt a gyűjtőállomástól függetlenül is fontos 

orvosolni. 

 

A további együttműködés reményében állunk az Önök rendelkezésére. 
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