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Tárgy: Tájékoztató Pesterzsébet kerékpáros 
közlekedéséről, fejlesztési lehetőségeiről

Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság!

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság kérésére áttekintettük a kerékpáros
infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kerületi tervdokumentumokat, valamint a Fővárosi
terveket. Összefoglalva az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelenlegi helyzet:
A Kerékpáros infrastruktúra jelenleg a kerület központi részén jelenik meg. A Topánka úton,
az Ady Endre u.-ig húzódik az elválasztott, kétirányú bicikli út, valamint kerékpáros
nyomvonalként a Vizisport u. az Eurovelo 6 része. A kerület jó földrajzi, domborzati
adottságai kedveznek a fejlesztések számára. Két fő feladatot különböztethetünk meg: a
kerületen belüli, lokális közlekedés biztosítását, fejlesztését, valamint a hálózati jelentőségű
európai és túra főhálózat kerületi kiépítését, ami elsősorban fővárosi feladat.

Eurovelo 6 kerületi szakasza:
A kiváló adottságú soroksári Duna-ág menti kerékpár nyomvonal a Gubacsi-hídtól a
soroksári kerülethatárig megoldott, hiszen a Vizisport u. megfelelő módon biztosíthatja a
kerékpáros közlekedést, összekapcsolódik szervesen a soroksári kerékpár nyomvonallal. A
Gubacsi-híd és Ferencváros között teljesen kiépítetlen a kerékpár nyomvonal, alternatívaként
a Csepeli gerincút melletti bicikli út szolgál a belváros felé.

Kerületen belüli, kerületközi kerékpáros infrastruktúra:
BKK-s tapasztalat szerint a lakosság a kerékpárt közlekedési célra legfeljebb 5 km távolságra
használja. Ebből adódik, hogy elsősorban a kerületen belüli, illetve kerületközi összeköttetést
célszerű erősíteni, a belváros elérésére számottevő mértékben nem alternatíva a kerékpározás.
A kedvező adottságok ellenére a szomszédos kerületek közül csak Soroksárhoz és Csepelhez
kapcsolódik kerékpáros infrastruktúra, a kerület legfontosabb, nagy tömegeket kiszolgáló
intézményeihez(piacok, temető, gimnáziumok, sportközpont, posta) nem jut el kerékpársáv,
út, vagy nyomvonal. Az úthálózat sajátos rácsos szerkezete, sűrű úthálózata elsősorban
nyomvonal kijelölést indokol, az elválasztott kerékpársáv, vagy út legtöbb esetben nem
indokolt. Az egyirányú utcák kétirányú kerékpáros közlekedésének engedélyezése az
úthálózat kedvezően sűrű adottságai miatt kevés helyen lehet indokolt. A fejlesztések
elindításának, prioritások felállításánál legfontosabb feladat összehangolni a Fővárossal és a
szomszédos kerületekkel, különösen Kispesttel az elsőbbséget élvező nyomvonalakat, mivel
uniós pályázatokon a kerület önállóan kerékpár infrastruktúra fejlesztéseken nem indulhat. 
A Dél-pesti kerékpárút hálózatról több alakalommal is egyeztetés folyt a BKK (Tőkés Balázs)
a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között. A mellékelt vázlat



felhasználja a körvonalazódó BKK ajánlásokat, valamint figyelembe veszi a szomszédos
kerületek hálózatához történő kapcsolódási lehetőségeket is.

Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) :
A jelenlegi helyzetet, az adottságokat figyelembe véve készültek a településrendezési és
fejlesztési eszközök kerékpár fejlesztésekről szóló részei. A Kerületi Építési Szabályzat 2015.
december 1-től hatályos rendeletében a 2 a) melléklet tartalmazza a javasolt kerékpáros
nyomvonalakat. Az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia 4. 3. Hálózatos Projektek/
közlekedésfejlesztési program része számol kerékpáros közlekedéssel, a közlekedési
infrastruktúra kiemelt fejlesztésre váró elemeként.

Általános fejlesztési alapelvek:
A kerékpár hálózat fejlesztését a közút és a járda infrastruktúra fejlesztésével párhuzamosan,
rendszerszerűen érdemes fejleszteni. Egy közterület komplex felújításánál egyben a
kerékpáros infrastruktúrát is érdemes kiépíteni. Forrásként saját költségvetés mellett, uniós
források csak a Fővárossal egyeztetve, közreműködve jelenhetnek meg. Ezért elsőbbséget
élvezhetnek azok a fejlesztések, melyek az budapesti kerékpár hálózatnak is szerves részeivé
válnak.

Fővárossal egyeztetett tervezési előkészületek, Kispest felé összeköttetés:
A BKK koncepciója, és a Kerületi Építési Szabályzat tervezett nyomvonalai
összeegyeztethetőek. A meglévő hálózat folytatása kézenfekvő, hisz jelenleg nem vezet
sehova, megáll a központ szélén. A javaslat szerint Pesterzsébet központjának és legfontosabb
intézményeinek érintésével a nyomvonal a Nagysándor József u.-i felüljárót célozza meg,
hiszen más kapcsolódási lehetőség a Határ út mellett Kispest felé nem igazán lehetséges. A
mellékelt BKK-s szürke ajánlott nyomvonal egyeztetés után beljebb került. A Nagysándor J.
utca ugyanis nem alkalmas keresztmetszetében, forgalmában kerékpár nyomvonal telepítésére.
A tervezett kerékpár út két folytatható végponttal, leágazással rendelkezne: az egyik a Posta, a
másik a Szt. Erzsébet tér. Kerékpár út létesítését csak a lakótelepen, illetve a vélhetően
forgalmasabb belső zónán belül javasoljuk építeni, a kevésbé frekventált helyeken elég a
nyomvonal biztosítása. Több helyen kresztáblák kihelyezése válhat szükségessé, illetve a
forgalmasabb utak, elsősorban a Török Flóris u. mentén lámpás csomópontra is szükség lehet.
A kiegészítő, útbaigazító, illetve tárolást jelző táblák a melléklet szerint jelölt helyekre
javasolunk tenni. A felüljáróra a Nagykőrösi útnál, alternatívaként lépcsőn fel kell vinni a
kerékpárt. A felüljáró a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre, osztottan is alkalmas. 
A Vizisport u.-nál elég nyomvonal festéssel jelezni az ajánlott útvonalat, valamint kerékpár
tárolók elhelyezését telepítését szükséges megvalósítani.

Budapest, 2016. szeptember 5.
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