
 

Címzett:       Szentgyörgyvölgyi Péter Polgármester 
                     Belváros-Lipótváros Önkormányzata 
                     1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
 
Tárgy:          Szabadság tér kerékpáros átjárhatósága 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A felújított Petőfi S. u. - Október 6. u. és az akadálymentesített Ferenciek tere, 
valamint a nemrég átadott Kossuth tér komoly vonzerővel bír a kerékpáros 
közlekedés számára. A belváros észak-déli irányú kerékpáros forgalmának jelentős 
része ezen az útvonal bonyolódik. A kerékpárral jelenleg nehezen átjárható 
Szabadság tér a kialakuló kerékpáros főútvonal közepén helyezkedik el, ezzel 
jelentősen nehezítve az áthaladást. 
Az Október 6. utca és Lipótváros északi részének összekötése érdekében biztosítani 
kell a tér és a kapcsolódó utcák kerékpáros átjárhatóságát, a környező utcákkal való 
kapcsolatát.  
 
Korábbi megbeszélésünkre hivatkozva az alábbi megoldási javaslatot tesszük a fenti 
problémák megoldására: 
 

• Fő nyomvonalak kialakítása: 
• Az Október 6. utca - Arany János utca - Hold utca egy lehetséges 

nyomvonal. A Hold utca már ma is meg van nyitva a kétirányú 
kerékpáros forgalom számára. Az Arany János utcában szintén 
biztosítani kell az ellenirányú kerékpározás lehetőségét (a Nádor utca és 
a Hercegprímás utca között mindenképpen). Az ajánlott útvonalat zöld 
táblákkal jelölni is lehet. 

• A Szabadság téren keresztül az alábbi nyomvonal vezethet:  
Október 6. utca - Szabadság tér - volt MTV székház előtti szervizút. 
Ebben az esetben a Kossuth tér megközelíthető a Vécsey utcán 
keresztül. A téren átvezető szakaszon útburkolati jelekkel hangsúlyozni 
kell a kerékpárral közlekedők jelenlétét (lásd Kossuth tér), továbbá a 
szegélyek kerékpáros akadálymentesítéséről is gondoskodni kell. 

• További lehetőség a Szabadság téren keresztül vezető egyirányú utca 
(Bank utca téren átvezető folytatása), valamint a Bank utca megnyitása 
kétirányú kerékpáros forgalom számára.  Ez a megoldás biztosítja  a tér 
összekötését a Nádor, valamint a Hold utcával. 

• A Nádor utca Szabadság tér - Arany János utca közötti szakasza - 
ellenirányú kerékpáros közlekedés biztosítása esetén - szintén alternatív 

 



 

útvonal lehet: Október 6. utca - Arany János utca - Nádor utca 
 
A felsorolt nyomvonalak egymást kiegészítik, érdemes ezeket egyben kezelni a 
vizsgált terület átjárhatóságának biztosítása érdekében. A nyomvonalak a teret több 
irányból kerülik vagy éppen átmennek rajta, így különböző utcákban biztosítják a 
továbbhaladás lehetőségét. 
 
A kapcsolódó egyirányú utcák kétirányú kerékpáros forgalom számára való 
megnyitását minden esetben javasoljuk megvizsgálni. 
 
Egy személyes konzultáció alkalmával örömmel nyújtunk további segítséget. 
 
A további együttműködés reményében állunk az Önök rendelkezésére. 
 
Üdvözlettel: 
 
Budapest, 2015. május 19.                                                                                   
                                                                                                    László János 
                                                                                                            elnök 
                                                                                           Magyar Kerékpárosklub 

 
 
 

 


