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Tárgy: Támogatás KMOP pályázathoz

A pályázati támogatásból megépíteni kívánt hivatás-forgalmi kerékpáros útvonal: XI., 
Bogdánfy úti kerékpáros útvonal vezetése Hamzsabégi út – Petőfi híd között. A teljes 
kiépítendő hossz: kb. 0,8 km.

A megismert dokumentáció alapján a kerékpársávok megépítését támogatjuk, az 
alábbiak figyelembe vételével:

● Szükséges a Bogdánfy út-Budafoki út kereszteződésben az északról érkező, 
Budafoki útra jobbra kanyarodó gépjárműveknek jobbra kanyarodást jelző 
nyilak felfestése az egyenesen felfestett kerékpársávtól jobbra (önálló jobbra 
kanyarodó sáv kialakítása nélkül is).

● A Bogdánfy útra tervezett önálló kerékpárút északi irány Neumann J. utca 
előtt szegélybontással érkezzen kerékpársávként a jobbra kanyarodó sáv bal 
oldalára („jobb horog” típusú balesetek megelőzése érdekében).

● Neumann J. utcából kihajtó ágban szükséges a szegély szélesítése a terelőszi-
getre való felhajtás érdekében.

● A kerékpárutak átvezetésénél színes burkolat alkalmazása és szegélymentes 
kialakítás szükséges. 

● A Bogdánfy út – Irinyi József u. jelzőlámpás csomópontban a jelenlegi sávki-
osztás két forgalmi sáv (3,8 m + 3,7 m = 7,5 m). A Petőfi híd felé jobbra to-
vább kell vezetni a kerékpársávot az úttesten, a javasolt sávkiosztás: 3,0 m + 
3,0 m + 1,5 m (kerékpársáv). A Karinthy Frigyes út felé a meglévő kerékpá-
ros átvezetésen lehet eljutni, a kereszteződés előtt a kerékpársávot fel kell 
vezetni járdára (szegély bontása, kevés építési beavatkozás), és onnan egy 
kis ívvel ráfordítani. 

● Bogdánfy úti kerékpársáv déli irány/Budafoki út átvezetéstől szükséges meg-
oldani a Budafoki úton egyenesen továbbhaladó kerékpáros forgalom bizton-
ságos továbbvezetését (pl. a középső forgalmi sáv jobb szélére felfestett „ke-
rékpárosok közlekedésére kijelölt úttest burkolati jelekkel”).

Kérjük, hogy a fentieket a kiviteli tervek készítése során vegyék figyelembe!

A Pályázó a tervezés során folyamatosan konzultált szervezetünk szakembereivel.

Budapest, 2007. nov. 15.

Szász Andrej László János
Magyar Kerékpárosklub Elnök
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