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Kedves Ádám, 

Alább küldöm a Magyar Kerékpárosklub javaslatait a budapesti kerékpárutak és gyalog-kerékpárutak 

síkosságmentesítési sorrendjének felállításához. 

 

1. prioritás: 

Jellemzés: Főhálózati elemek és csatlakozásaik 

- Eurovelo 6 (budai duna-parti) kerékpárút (Újpesti vasúti híd és XI. Hunyadi János utca között) 

- Duna hidak (összes) kétoldali kerékpárút felhajtókkal, csatlakozásokkal (süllyesztett szegélyekkel 

együtt) 

- Bajcsy Zsilinszky út 

- Hűvösvölgybe vezető kerékpárút (Kacsa utca – Varsányi Irén utca – Széna tér – Retek utca – Szilágyi 

Erzsébet fasor – Hűvösvölgyi út) 

- Széll Kálmán tér (és csatlakozásai: Alagút, Szilágyi Erzsébet fasor villamos menti gyalog-kerékpárút) 

- Városmajor – rakpart kerékpárút: Csaba utca – Hajnóczy József utca - Vérmező kerékpárút 

(csatlakozásaival együtt az Attila út és Krisztina krt. felé) - Mikó utca – Pauler utca - Alagút utca  - 

Horváth-kert - Krisztina körút – Tabán – Döbrentei tér 

- Kossuth tér – Újpest Vasúti híd közti útvonal: Kossuth tér – Széchényi rkp – Újpesti rkp – Moszkva 

sétány – Népfürdő utca – Vizafogó utca – Cserhalom utca – Meder utca - Váci út) + Margit-híd, Árpád-

híd, Újpesti híd felhajtói 

- Újpest – Lehel tér útvonal: Új Palotai út – Göncöl utca (parkolósáv mögött vezetett kerékpársávok, 

járdás kerékpárút szakaszok) – Röppentyű utca (Rákos-pataknál kétoldali kerékpárút és sáv, átvezetés 

után kerékpárút) – Pap Károly utca – Kassák Lajos utca (kerékpárút a Dunyov I. utcáig) 

- Szegedi út – Gömb utca – Róbert Károly krt. (Árpád hídra vezető kerékpárút rendőrszékház melletti 

közös felülettel) 

- Újpest – Városkapu M körüli elágazások és kapcsolatok (Bocskai utca, Lőwy Izsák utca, Váci út, 

Balzsam u. felé) 

- Városligeten belüli utak (Olof Palme sétány, és csatlakozása az Ajtósi Dürer sorhoz rendszeresen 

kimarad) 

- Etele út – Hengermalom utca – Gyergyótölgyes utca – Etele tér 

- Hősök tere körül (Kós Károly sétánynál is van szeparált csomópont) 

- Zuglóba vezető kerékpárút: Stefánia út – Mogyoródi út – Róna utca – Bánki Donát utca 

- Dózsa György út 

- Örs vezér tere 
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- Kőbányai út 

- Fővám tér 

- Március 15. tér 

- Nehru-part (alsó rakparti csomóponttól a Petőfi-hídig) 

- Petőfi-híd és Rákóczi híd (Hajóállomás u.) között Duna-part 

- Weiss Manfréd út – Kvassay Jenő utca 

- Könyves Kálmán krt – Népliget – Hungária krt. 

- Kerepesi út (kerékpárút és szervizút) 

- Szépvölgyi úti kijárat rakpart és Árpád fejedelem út között (III. ker.) 

- Üllői út 

- Gogol utca (Kárpát u. – Újpesti rkp. között) 

- Ferenciek tere  

- Gyáli út 

- Nagy Lajos király útja (csatlakozásokkal, M3 felüljáróval együtt a Szőnyi útig) 

 

2. prioritás: 

Jellemzés: főhálózati elemek 2. szint., helyi jelentőségű utak 

- Eurovelo 6 Újpesti Vasúti Híd és városhatár közti szakaszok (Rákóczi utca felé és Duna-part), 

valamint délen a Hunyadi János utca és Fonó utca közti szakaszok 

- Róbert Károly krt. 

- Infopark körüli és csatlakozó kerékpárutak (XI. ker.) 

- Nagytétényi út 

- Dráva utca (járdán vezetett kerékpárút, gömbsüvegsorral elválasztott kerékpársáv is van) 

- Szabadföld út - Veres Péter út – Kerepesi út – Rákosfalva utca – Füredi útig 

- Újpest - Hősök tere útvonal: Elem utca - Berlini út – Tatai utca – Dévényi utca – Vágány utca – Dózsa 

György út 

- Nagyszombat utca 

- Fehér út  

- Kámfor utca 

- Szentendrei út (Kaszásdűlői átjáróval) 
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- Leányfalu utca (III. ker.) 

- Reményi Ede utca (III. ker.) 

- Záhony utca (III. ker.) 

- Sujtás utca (III. ker.) 

- Rákos-patak (Cserhalom utca és Kerepesi út közti szakasz) 

- Albertirsai út (Fehér út – vasútállomás közti szakasz) 

- Erzsébet Királyné útja (villamosmegállók melletti kerékpárút szakaszok) 

- Pozsonyi út (Jászai Mari tér – Budai Nagy Antal utca között) 

- Bocskai utca (IV. ker.) 

- Szilágyi utca (IV. ker.) 

- Istvántelki út (IV. ker.) 

- Fő út (XV. ker.) 

- Váci út (IV. ker.) 

- Óceánárok utca – 2/B út 

- Szilas-patak hídja (Ugró Gyula utca, Óceánárok u. között) 

- Sibrik Miklós utca 

- Kőér utca 

- Harmat utca 

- Óhegy park 

- Hungária út - Ady Endre utca – Hunyadi utca – Katica utca (XIX. ker.) 

- Cinkotai út 

- Pesti út (XVII. ker.) 

- Bakancsos utca (XVII. ker.) 

- Rákos-patak menti kerékpárút (XVII. ker.) 

- Corvin út (Csepel) 

- Ady Endre út (Csepel) 

- Kossuth Lajos utca (Csepel) 

- Gubacsi-híd – Csepeli átjáró – Topánka utca 

- Budaörsi út (és csatlakozásai Etele tér és Gazdagrét felé) 

- Ady Endre út szeparált részei (XIX. ker.) + csatlakozás Üllői úthoz 
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- Ecseri út 

- Irinyi József utca (Karinthy F. út, Bogdánffy út, Infopark, Petőfi híd csomóponti szakaszok) 

- Hamzsabégi út 

- Balatoni út (XI. ker.) 

- Növény utca (XXII. ker.) 

 

3. prioritás: 

Jellemzés: csatlakozó, helyi útvonalak 

- Keresztúri út 

- Szilas-patak menti kerékpárút és csatlakozásai 

- Tivadar utca – Kele utca 

- Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út 

- Timur utca – Csöbör utca 

- Teller Ede utca (Csepel) 

- Kőérberki út 

- Csepeli út (Csepel) 

- Plútó utca (Csepel) 

- II. Rákóczi Ferenc utca (Csepel) 

- Aranyvölgy utca és csomópontok 

- Kőtár utca (XXII. ker.) 

- Forgalmi utca – Mezőkövesd utca (XI. ker.) 

- Váli utca – Kőrösy J. utca (XI. ker.) 

- Nagykőrösi út  

- Fő utca – Templom tér (XIX. ker.) 

- Homoktövis utca (IV. ker.) 

- Vörösvári út – Bécsi út kereszteződés és Bécsi úton járdára vezetett csomópontok 

- Egérút – Olajbogyó utca – Borszéki utca (XI. ker.) 

- Albertirsai út (Kerepesi út – Expo közti szakasz) 

- Kós Károly sétány – Hermina út csomóponti átkelő 

- Régi Fóti út (XV. ker.) 
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- Kárpát utca (XIII. ker.) 

- Eötvös út (XII.ker.) 

 

4. prioritás 

Jellemzés: helyi, kisebb szakaszok 

- Felsőcsatári út 

- Budakeszi út (Szépjuhásznénál) 

- Ördögárok utca – Rezeda utca – Kőhegyi út 

- Duna utca (XXIII. ker.) 

- Soroksári út 

- Szabadság utca – Aranylúd utca (XVIII. ker.)  

- Rákos kiserdő (XVI. ker.) 

 

 

 

Üdvözlettel, 

Halász Áron 

Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettes 

Budapest, 2017.11.10. 
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