PRO URBE KFT. ∙ 1034 Bp. Szomolnok u. 14. ∙ Tel:+361 250 5064 ∙ Fax:+361 453 2592 ∙ email: prourbe@prourbekft.hu ∙
WWW.PROURBEKFT.HU

"Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" projekt keretében
engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint engedélyek megszerzésre
VEKOP-5.3.1-15-2016-00004
Tanulmány terv

MŰSZAKI LEÍRÁS

Munkaszám:19/19
Dátum: 2019. december 15.
Megrendelő: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező:

PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.
Ügyvezető igazgató:

Babós Gyula

Felelős tervező:

Egyházi Ferenc

Tervező

Császár-Biró Gellért Csanád

Tervellenőr:

Imecs Anikó

…..………………..
Felelős tervező

……………………….
Tervellenőr

1

…………………….
Ügyvezető igazgató

PRO URBE KFT. ∙ 1034 Bp. Szomolnok u. 14. ∙ Tel:+361 250 5064 ∙ Fax:+361 453 2592 ∙ email: prourbe@prourbekft.hu ∙
WWW.PROURBEKFT.HU

Tartalomjegyzék
Tartalom
1.

A projekt bemutatása .......................................................................................................... 5
A fejlesztés célja..................................................................................................................... 5
Tervezési helyszínek .............................................................................................................. 5

2.

Tervezési feladatok ............................................................................................................ 5

3.

Tervezési feladatok részletes ismertetése ........................................................................... 6
3.1. Kerékpárforgalmi főhálózat elemei ................................................................................. 6
1. Virág Benedek utca ........................................................................................................ 6
2. Knézich utca (Klapka utca - Damjanich utca)................................................................ 6
4. Szent Imre herceg utca (Nagysándor József utca - Kossuth Lajos utca)........................ 6
5. Kossuth Lajos utca (templom melletti ág) ..................................................................... 6
6. Kossuth Lajos utca (Helsinki út - Baross utca) .............................................................. 7
7. Kossuth Lajos utca (Baross utca - Nagy Győri István utca) .......................................... 7
8. Kossuth Lajos utca - sétálóutca szakasz ......................................................................... 7
9. Kossuth Lajos utca (Ady Endre utca - Török Flóris utca) ............................................. 7
10. Kossuth Lajos utca (Jókai Mór utca – Mártírok útja) .................................................. 7
11. Török Flóris utca-Kossuth Lajos utca - Topánka utca csomópontrendszer ................. 8
12. Török Flóris utca (Topánka utca - János utca) ............................................................. 8
13. Török Flóris utca (János utca - Határ út)...................................................................... 8
14. Török Flóris utca (Kalmár Ilona sétány - Dobos utca) ................................................. 8
15. Török Flóris utca (Székelyhíd utca – Alsóhatár út) ..................................................... 8
16. Nagysándor József utca (Nagykőrösi úti felüljáró – Köteles utca) .............................. 9
17. Topánka utca (Baross utca - Török Flóris utca) ........................................................... 9
18. Topánka utca (Baross utca - Csepeli átjáró út) .......................................................... 13
19. Határ út - Nagykőrösi út csomópont térsége .............................................................. 13
20. Alsóhatár út (Vörösmarty utca - Vágóhíd utca) ......................................................... 13
21. EuroVelo6 – Gubacsi híd kapcsolat javítása .............................................................. 13

2

22. Gubacsi híd - Határ út - Nagykőrösi út csomópont között kerékpáros útvonal
kitáblázása ........................................................................................................................ 14
23. Baross utca (Határ út- Topánka utca) ......................................................................... 14
24. Baross utca (Topánka utca - Kossuth Lajos utca) ...................................................... 15
25. Vörösmarty utca (Nagysándor József utca – Alsóhatár út) ........................................ 15
26. Székelyhíd utca (Török Flóris utca – Ady Endre utca) .............................................. 15
27. Ady Endre utca (Nagysándor József utca – Székelyhíd utca) .................................... 15
28. Helsinki út szervizútja (Átlós utca - Határ út) ............................................................ 16
Csomóponti és egyéb pontszerű beavatkozások .................................................................. 17
29. Határ út - Helsinki út .................................................................................................. 17
30. Határ út - Török Flóris utca ........................................................................................ 17
31. Határ út - Nagykőrösi út ............................................................................................. 18
32. Nagysándor József utca - Szent Imre herceg utca ...................................................... 21
33. Helsinki út - Nagysándor József utca ......................................................................... 22
34. Topánka u. - Helsinki út ............................................................................................. 23
35. Topánka utca – Baross utca ........................................................................................ 23
36. Topánka utca – Török Flóris utca .............................................................................. 24
37. Nagysándor József utca – Köteles utca ...................................................................... 26
38. Kossuth Lajos utca – Helsinki út................................................................................ 26
Y.- Ady Endre utca – Nagysándor József utca csomópont .............................................. 27
Kerékpártárolás tervezése..................................................................................................... 28
39. Közterületi kerékpár parkolóhelyek ........................................................................... 28
40. B+R tárolók ................................................................................................................ 29
Kerékpározás barát mellékúthálózat .................................................................................... 29
41. Zodony utca (új kerékpáros híd - Közműhelytelep utca) ........................................... 29
42. Közműhelytelep utca (Zodony utca - Zamárdi utca) ................................................. 29
43. Serény utca (Közműhelytelep utca - Téglaégető köz) ............................................... 29
44. Téglaégető köz ........................................................................................................... 29
45. Zilah utca (Helsinki út szervizútja - Attila utca) ........................................................ 29
46. Zilah utca (Attila utca – Baross utca) ......................................................................... 29
47. Zilah utca (Nagy Győri István utca - Vörösmarty utca) ............................................. 30
48. Kalmár Ilona sétány ................................................................................................... 30
49. Dobos utca (Török Flóris utca – Szent Imre herceg utca) .......................................... 30
50. Köteles utca (Mikszáth utca - Nagysándor József utca)............................................. 30
51. Tinódi utca.................................................................................................................. 30
52 Klapka utca (Ady Endre utca - Knézich utca)............................................................. 30
53. Alsóteleki utca (Helsinki út - Vágóhíd utca) .............................................................. 30
3

54. Alsóteleki utca (Vágóhíd utca - Vörösmarty utca) ..................................................... 31
55. Kende Kanuth utca ..................................................................................................... 31
56. Rákóczi utca ............................................................................................................... 31
57. Erdő utca (Rákóczi utca - János utca) ........................................................................ 31
58. János utca (Török Flóris utca – Erdő utca) ................................................................ 31
59. Baross utca - Lajtha L. utca északi kapcsolat ............................................................. 31
Egyirányú forgalmú utca kétirányú kerékpáros forgalommal .............................................. 32
60. Székelyhíd utca (Török Flóris utca – Knézich utca) .................................................. 32
61. Bártfa utca .................................................................................................................. 32
62. Köteles utca ................................................................................................................ 32
63. Sárrét utca ................................................................................................................... 32
64. Bem utca ..................................................................................................................... 32
65. Ady Endre utca (Kalmár Ilona sétány - Berkenye sétány és Bíró Mihály utca – János
utca) .................................................................................................................................. 32
66. Bíró Mihály utca (Petőfi utca - Baross utca, Török Flóris utca) ................................ 32
67. Nagy Győri István utca (Kossuth Lajos utca - Zilah utca) ......................................... 33
68. Szegfű utca, Katona József utca, Atléta utca.............................................................. 33
69. Zamárdi utca, Teremszeg utca.................................................................................... 33
70. Tátra utca, Nefelejcs utca ........................................................................................... 33
71. Toldy Ferenc utca ....................................................................................................... 33
72. Berkenye sétány ......................................................................................................... 33
73. Vörösmarty utca (Kalmár Ilona sétány – Nagy Győri István köz)............................. 33
Területi beavatkozások ......................................................................................................... 34
73. Nagykőrösi út –Révay u. – Mártírok útja – Kossuth Lajos utca által határolt terület 34
74. Határ út - Mártírok útja – Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca által határolt terület 34
75. Határ út - Török Flóris utca – Topánka utca – Baross utca által határolt terület ....... 34
76. Kossuth Lajos utca – Mártírok útja – Nagysándor József utca – Jókai Mór utca által
határolt terület .................................................................................................................. 34
77. Kossuth Lajos utca – Jókai utca – Nagysándor József utca –Szent Imre herceg utca 34
78. Kossuth Lajos utca – Török Flóris utca - Nagysándor József utca – Baross utca...... 34

4

1. A projekt bemutatása
A fejlesztés célja
A fejlesztés célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a
gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők
körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint
az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Cél továbbá a közúti torlódások mérséklése
az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s mindezek érdekében cél az egységes és
kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése.
Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy egyéni gépjárműhasználat előtérbe helyezésével a
közlekedési igények nem elégíthetők ki a városlakók életminőségének romlása nélkül. A fenntartható
közlekedési módok előtérbe helyezése jelentette és jelenti a világ minden táján a megoldást.
A fenntartható módok aránya a Budapesten belüli közlekedésben 65%, a kerékpározásé 2,3%. A
Főváros célkitűzése a Balázs Mór-tervben a fenntartható módok arányának növelése 80%-ra,
kerékpáros közlekedés 10%-os részarányának elérése 2030-ig. Ennek egyik eszköze a kerékpáros
közlekedés fejlesztése.
Jelen projektben a XX. kerület egyes területein történik meg a közúthálózat kerékpáros barát
átalakítása.

Tervezési helyszínek
Megrendelő jelen projekt keretében Budapest Főváros XX. kerület közigazgatási területén az alábbi
területen kívánja megvalósítani a kerékpáros barát infrastruktúra kialakítását: a Határ út – Gubacsi híd
– Vizisport u. – Nagysándor József u. – Vágóhíd u. – Alsó határ út – Virág Benedek u. – Nagysándor
József u. – Nagykőrösi út által határolt városrész.

2. Tervezési feladatok
A feladat az előző pontban felsorolt területen a korábban elkészített Kerékpárforgalmi Hálózati
Tervben szereplő útszakaszok kerékpáros barát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljes
körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges
jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése.
Jelen terv a tanulmánytervi munkarészek elkészítését tartalmazza a jóváhagyott KHT alapján a
tervezési diszpozíció műszaki tartalmának pontosítása végett.
A tervezés egyetlen komplex, egymásra épülő tervezési feladatokat tartalmaz. A projekt területének
kerékpáros barát átalakítását elsősorban az alábbi beavatkozásokkal kell megoldani:
 Fő- és gyűjtőutak kerékpáros barát átalakítása a gépjármű- és gyalogosforgalom függvényében
az ÚME szerint javasolt kerékpárforgalmi létesítmények tervezendők, a mellékirányú
kapcsolatok biztosításával



Meglevő, kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények szükség szerinti korrekciói
Mellékút-hálózat kerékpáros barát átalakítása az alábbiak szerint:
Forgalomcsillapítás, forgalom- és sebességcsökkentés szükség szerint új épített vagy jelölt
elemek létesítésével.
- Egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpárforgalomra
- Kerékpáros akadálymentesítés
- Jelzőlámpás csomópontok átalakítása
-

-

Közterületi kerékpárparkolók elhelyezése
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3. Tervezési feladatok részletes ismertetése
3.1. Kerékpárforgalmi főhálózat elemei
Az ezt alkotó városi és helyi főhálózati elemeken többnyire elválasztott kerékpáros létesítmények
kialakítása szükséges. Az elválasztás módja és a létesítmény típusa a helyi adottságoktól és a forgalmi
viszonyoktól függ.

1. Virág Benedek utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Nyitott kerékpársáv létesítése, parkolás tiltása. Amennyiben a részletes

tervezés során az utca paraméterei erre lehetőséget adnak, irányhelyes kerékpársávok létesítése az arra alkalmas
szakaszokon
Az út szélessége 7 m, így zárt kerékpár sáv létesítése nem lehetséges. A nyitott kerékpár sáv létesítése csak
MOF<600 Ej/óra esetén megengedett. Az útszakaszon történt forgalomszámlálás alapján reggel a
keresztmetszeti forgalom 1000 Ej/óra felett volt. A csúcsidőben óránként12-39 busz halad el az utcában. Így
kimondható, hogy nyitott kerékpáros sáv kialakítására nincs lehetőség a Virág Benedek utcán.
Kerékpáros nyom felfestését terveztük.

2. Knézich utca (Klapka utca - Damjanich utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Nyitott kerékpársáv létesítése, parkolás tiltása

A Knézich utca a Virág Benedek utca közvetlen folytatása, így a forgalma nagyjából megegyezik a Virág Benedek
utcán számolt értékekkel. A nyitott kerékpár sáv helyett itt is kerékpáros nyom felfestését terveztük a parkolás
megtartása mellett.

3. Szent Imre herceg utca (Knézich utca - Nagysándor József utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára, egyoldali

parkolás tervezése, 30 km/h
A Szent Imre herceg utca a Knézich utca és Nagysándor József utca között egyirányú, melyben kétirányú
kerékpáros nyom került kialakításra, a párhuzamos parkolás megtartása mellett. A kijelölt 2 m széles kerékpáros
parkoló mellett 3,50 – 4,85 m széles forgalmi sávban a személygépjármű forgalom sebessége 50 km/h maradhat.
A keskeny déli szakaszon indokolt a 30 km/ó sebességhatár bevezetése.
A Szent Imre utca és Knézich utcai csatlakozás során a belváros irányába tartó kerékpáros forgalom a belváros
irányába tartó forgalmi sávot keresztezi, ahol a kerékpárosoknak elsőbbséget kell adniuk a többi jármű számára.

4. Szent Imre herceg utca (Nagysándor József utca - Kossuth Lajos utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Csomóponti átvezetés kialakítása, nyitott kerékpársávok felfestése mindkét

irányban, parkolás tiltása
A Szent Imre herceg utca csúcsidei forgalma szinten meghaladja a nyitott kerékpársáv létesítéséhez maximalizált
600 Ej/óra szintet, ezért az nem kialakítható. Kerékpáros nyom létesítése lehetséges. A csomóponti átvezetés
megoldásait külön tervlapok tartalamazzák.

5. Kossuth Lajos utca (templom melletti ág)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A behajtás lehetőségének kialakítása a Szent Imre herceg utca felől. Parkolási

vizsgálat elvégzése után, a déli ágon kiskorrekciók és a forgalmi rend kerékpározás-barát átalakítása (pl. gyalogoskerékpáros zóna)
A Szent Imre utca irányából kapcsolat került kialakításra a Kossuth Lajos utca e szakaszából. Párhuzamos parkolás
kerül kijelölésre, mellette két irányba kerékpár nyom kerül elhelyezésre.
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6. Kossuth Lajos utca (Helsinki út - Baross utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A meglévő kerékpárút folytatásában irányhelyes kerékpársávok tervezése a

Baross utcáig.
Az útszakaszra több változat is készült.
A változat
A 6/A tervváltozatban a Kossuth utca e szakaszán ferde parkolás van érvényben, melynek iránya megfordításra
kerül a jobb rálátás és biztonság érdekében. A ferde parkolás szegélydöntés segítségével 1,05 m-t foglal el a
járdából, melynek szélessége így 1,85 m-re csökken. A parkolóhelyek a tömbházaktól 5,50 m távolságra kerülnek,
mely így megfelel az 5 m-es védőtávolságnak. A Kossuth Lajos utca e szakaszán két irányban zárt kerékpársáv
kerül, a Baross utca irányába szegély mellett 1,5 m szélesen, míg a Helsinki út irányába 1,25 m szélességben. A
Helsinki útirányú forgalmi sáv 2,95 m, a Baross utca irányú forgalmi sáv 2,75 m széles. Az útszakasz Baross utcai
csomópontja valamint a Helsinki úti csomópontja is kidolgozásra került.
B változat
A B tervváltozatban a ferde parkolás iránya nem változik, a parkolótól 80 cm védőtávolságnyira 1,25 m széles
kerékpársáv kerül kialakításra a Helsinki út irányába. A Helsinki út irányába a forgalmi sáv 3 m, míg a Baross utca
irányú forgalmi sáv 3,1 m széles. A Baross utca irányába megemelt koppenhágai típusú 1,5 m széles kerékpársáv
kerül kialakításra a járda rovására. A járda szélessége így 3,5 m csökken. A kialakításhoz három kandelábert át
kell helyezni.

7. Kossuth Lajos utca (Baross utca - Nagy Győri István utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kétirányú kerékpáros forgalom számára forgalomtechnikai tervezés,

piktogramok alkalmazása, nem szabványos forgalomcsillapító bordák eltávolítása illetve cseréje kerékpározásbarát kialakításra.
A ferde parkolás iránya a jobb ráláthatóság érdekében megfordul mind két oldalon. Az útpályán kétirányú
kerékpár nyom kerül kialakításra. Az utcában 30 km/h sebességkorlátozás kerül bevezetésre. A forgalom
csillapító bordát a Baross utca sarkán kerékpáros baráttá kell cserélni, az útszakasz közepén található forgalom
csillapító borda eltávolításra kerül. Az útszakasz két végén a kerékpáros nyomok kerékpársávokként kerülnek
átvezetésre.

8. Kossuth Lajos utca - sétálóutca szakasz
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A sétálóutca megnyitása a kerékpáros célforgalom számára

A sétáló utcai szakasz megnyitásra kerül kerékpárosok számára elválasztás nélküli közös gyalog és
kerékpárútként.

9. Kossuth Lajos utca (Ady Endre utca - Török Flóris utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kétirányú kerékpáros forgalom Irányhelyes nyitott kerékpársávok tervezése.

Az 5 m széles útszakasz két oldalán parkolás van, így a kétszer 0,8 m biztonsági sáv betartása után a 3,4 m-en
nem áll rendelkezésre elegendő terület kétirányú nyitott kerékpársávok létesítésére. Irányhelyes kerékpár
nyomok kerülnek kialakításra, az egy irányú utca a kerékpáros forgalom számára két irányban megnyitásra kerül.
A ferde parkolás iránya megfordul a jobb ráláthatóság és a biztonság javára.

10. Kossuth Lajos utca (Jókai Mór utca – Mártírok útja)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Nyitott kerékpársávok tervezése.

Az útszakaszon forgalom számlálás készült, melynek eredménye alapján az út keresztmetszeti forgalma kb.560
Ej/óra. A csúcsórában 15 autóbusz is közlekedik irányonként.
Az útszakaszra két változat készült.
Az A változatban kerékpár nyom került felfestésre, míg a B változatban 1,25 m széles nyitott kerékpársávok
kerültek kialakításra osztóvonallal. Az útpálya 8 m széles, így a nyitott kerékpár sávok mellett osztóvonallal
autóbusz forgalom fenntartható.
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11. Török Flóris utca-Kossuth Lajos utca - Topánka utca csomópontrendszer
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A Szent Erzsébet tér körüli (Topánka utca – Török Flóris u. - Kossuth Lajos u.

- Ferenc u.) csomópontrendszer térségében a kerékpáros forgalom minden irányú kapcsolatainak biztosítása
szükséges, kiskorrekciókkal, rövid önálló kerékpárút-szakaszok építésével, kerékpáros átvezetésekkel,
kerékpáros felálló helyekkel, gyalogosforgalmi létesítmények rendezésével, a tér teljes átépítése nélkül.
A tervezési elem megegyezik a 36.-es tervezési elemmel, ezért a 36. tervezési elemnél kerül bemutatásra.

12. Török Flóris utca (Topánka utca - János utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Önálló kerékpárút tervezése a lakótelep oldalán, a járdával párhuzamosan.

Török Flóris utca – Topánka utca csomópont Topánka utca keresztmetszetének átrendezésével, Szent Erzsébet
tér körüli átalakításokkal együtt kezelendő.
A lakótelep oldalán, a villamossínekkel párhuzamosan önálló kerékpárút kerül kialakításra 2,55 m szélességben,
a fasorok között középen. A kerékpárút a Topánka utca – Török Flóris utca csomópontjából indul ki, keresztezi a
Bíró Mihály utcát, majd egy parkolóhelyet megszüntetve halad el a kutyafuttató mellett, melynek területét
módosítani kell a kerékpárút egyszerű vonalvezetése érdekében. A kerékpárút a János utcába csatlakozik, ahol
jobbra és balra van lehetőség kerékpáros nyomon a János utcára fordulni. Eltolva egyenesen haladhat tovább a
kerékpáros a Török Flóris út szervizútján, kerékpáros nyomon. A zöldterületen való kerékpárút építés kapcsán a
közelmúltban kialakított öntözőrendszert helyre kell állítani az építési munkálatok végeztével.

13. Török Flóris utca (János utca - Határ út)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A lakótelep szervizútján kerékpáros nyomok alkalmazása, a Határ úti

csomópontnál 20 m önálló kerékpárút tervezése a csomóponthoz. A csomóponti átvezetés kialakítása a
jelzőlámpás kereszteződésben.
A János utca és Határ út közötti kerékpáros kapcsolat a Török Flóris utca lakótelepi szerviz útján bonyolódik le,
két irányban kerékpáros nyom kerül kihelyezésre a merőleges parkolás mellett. A szervizút és a Határ út – Török
Flóris út közötti kapcsolat egy 40 m hosszú kerékpárúton kerül kialakításra, mely a járda szélesítése által kerül
megépítésre.

14. Török Flóris utca (Kalmár Ilona sétány - Dobos utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Önálló kerékpárút tervezése 10 m hosszon, csomóponti átvezetés kijelölt

kerékpárúttal
A Kalmár Ilona sétány és Dobos utca közötti kapcsolatot a Török Flóris utca mellett, a zöld területben 30 m
hosszan létrehozandó kerékpárút biztosítja.

15. Török Flóris utca (Székelyhíd utca – Alsóhatár út)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Az útszakasz egyirányúsítása gépjárművek számára, ellenirányú kerékpársáv

tervezése.
Az útszakaszon forgalom számlálás történt. A reggeli csúcsidőben a Határ út irányába 403 Ej/óra, míg Soroksár
irányába 194 Ej/óra volt a forgalom. Délután a csúcsórában 232 Ej/ óra volt a forgalom a Határ út irányába, míg
déli irányba 295 Ej/h. Az útszakaszon óránként 4 villamos halad el. Az útszakaszon a gépjárműforgalom
egyirányúsítását nem javasoljuk.
Az útszakaszra két változat készült.
Az A változatban kétirányú kerékpárút kerül megépítésre a Török Flóris út Székelyhídi utca – Alsóhatár út szakasza
között az út nyugati oldalán. A keskeny keresztszelvénynél kétirányú közlekedés biztosított a kerékpárút mellett,
a Határ út irányába a gépjármű forgalom a betonpaneles villamos síneken halad. Ezen a szakaszon ebben a
változatban a parkolás megszüntetésre kerül. A Pacsirta utcától délre, az Alsóhatár útig párhuzamos parkolás
kerül kialakításra.
A B változatban kerékpár nyom kerül felfestésre a déli irányba tartó forgalmi sávban a szűkebb szakaszon, a
Székelyhídi utca és Pacsirta utca között. A Pacsirta utcától délre, az alsó határútig kerékpár sáv kerül kialakításra.
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Az útszakasz mellett végig párhuzamos parkolás van kijelölve. Északi irányba nem kerül kerékpáros nyom
kijelölésre a villamos síneken a nagy forgalomra való tekintettel.
Közműérintettség az A változat esetén:

Útszakasz
15 Török
Flóris utca

Érintett közművek

Szerelvények Beavatkozás módja

Gáz
Víz
Csatorna
KÖF
KIF
KÖF
KIF

Aknafedlap
Víznyelő

Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton
Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton
Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton
13 db megemelése - megemelt kerékpárút
építése meglévő útburkolaton
21 db víznyelőt kell áthelyezni
Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton
Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton

16. Nagysándor József utca (Nagykőrösi úti felüljáró – Köteles utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Irányhelyes kerékpársávok tervezése, kerékpáros átvezetés tervezése a

Köteles utcai csomópontban.
A Nagysándor József utca felüljáróján át haladó kerékpársávok meghosszabbításra kerülnek a Köteles utcáig. A
forgalmi sávok a buszmegállók felállási helyét nem kerülik ki, a záró vonal az út tengelyére kerül. A kerékpáros
útvonal a Köteles utcába kanyarodik be, ahol szintén két irányú kerékpár sáv kerül kialakításra. A felüljáró felől a
buszmegállóban lévő buszok előzése lehetséges.

17. Topánka utca (Baross utca - Török Flóris utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A meglévő 2×2 forgalmi sávból a szélső sávokban közös busz- és kerékpársáv

tervezése, csomóponti kapcsolatok megadásával. Csomópontokban, járműosztályozókban szükség szerinti
szegélykorrekciókkal. Meglévő kerékpárút megnyitása a gyalogosforgalom számára. Topánka utca – Török Flóris
utca csomópont környezetében a kerékpáros forgalom minden irányú kapcsolatainak biztosítása szükséges.
A tervezés előtt tisztázni kellett forgalmi szempontból, hogy az adott szakaszon lehetséges-e a kétszer két
forgalmi sáv helyett kétszer egy forgalmi sávot és mellette buszsávot kialakítani. Ehhez az útszakasz
csomópontjaiban forgalomszámlálásokat végeztünk (Baross u., Ady E. u., Török Flóris u.). A forgalomszámlálási
adatokat az alábbi ábrák mutatják. A forgalomszámlálás eredményeként megállapítható, hogy a Baross utcai
csomópontban nem lehetséges az egyenes irányú két forgalmi sáv szűkítése, de utána a Török Flóris út irányába
már igen. Így a diszpozícióban javasolt megoldás kivitelezhető.
A vizsgált útszakasz középen levő két gyalogos átkelőhelyre, azok rövidítésére készült tervet figyelembe vettük.
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Az útvonalra két változat készült kidolgozásra:
A változat:
A déli oldalon a Baross utcai csomópont felől, egyirányú kerékpárúton csatlakozunk az útpályára a meglévő
parkolósávnál. Onnét zárt kerékpáros sávon érjük el a Török Flóris úti csomópontot. Az északi oldalon a Török
Flóris út felől az útpályán a középső járdasziget módosításával zárt kerékpársáv kerül kialakításra, majd az Ady
Endre utcai után a buszöblöt a mellette levő buszsávban kerüli meg. Ettől kezdve a buszmegállók között az út
menti gyalogjárdán, míg a buszmegállóknál a mellette levő buszsávokban halad felváltva.
B változat:
Ebben a változatban az út déli oldala megegyezik az A változatéval. Az északi oldalon az autóbuszöblöket a
kerékpáros nyomvonal nem az útpályán, hanem a gyalogos peron mögött kerüli ki. A Török Flóris út és az Ady
Endre út között sem az útpályán, hanem a mellette lévő gyalogjárdán halad a nyomvonal, ezért szükséges annak
szélesítése.
Mindkét változatban a jelenleg meglévő kerékpárút gyalogjárdává válik.
Az északi oldalon a 166-os busz különálló megállója Pesterzsébet Városközpontnál a BKK szerint megszüntethető,
ami mindkét változat kialakítását megkönnyíti.

12

18. Topánka utca (Baross utca - Csepeli átjáró út)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Déli oldalon a kerékpárút megmarad. Északi oldalon egyirányú kapcsolat

kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül.
A déli szakaszon a kerékpárút megmarad, az északi oldalon egyirányú kerékpárút kerül kiépítésre a Baross utcától
a Helsinki útig. A Baross utcai buszmegállónál a járdasziget mögött, vagy attól északra lévő szervizúton vezettük,
majd a kerékpáros infrastruktúra zárt kerékpársávként folytatódik tovább a Helsinki útig.

19. Határ út - Nagykőrösi út csomópont térsége
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpárforgalmi főhálózati elemek tervezése: Határ út keresztezése nyugati

oldalon is. Nagykőrösi út kétirányú keresztezése a déli oldalon. Nagykőrösi út és Köteles u. közötti elemek
tervezése: Határ út mentén kétirányú vagy egyirányú kerékpárút vagy emelt kerékpársáv. Nagykőrösi út + Balassa
u. vagy Tuba u. vagy Klauzál u. nyomvonalán egyirányú vagy kétirányú kapcsolat kialakítása
A tervezési elem megegyezik a 31.-es tervezési elemmel, ezért az ott kerül bemutatásra.

20. Alsóhatár út (Vörösmarty utca - Vágóhíd utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Nyitott kerékpársávok tervezése.

Az útszakaszon forgalomszámlálás készül, melynek eredménye kb. 530 Ej/óra. Keleti irányban buszközlekedés is
van az úton. Nyitott kerékpáros sáv kialakítható 30 km/ó sebességkorlátozás mellett (A változat).
B változatban kerékpáros nyomok kerületek elhelyezésre.

21. EuroVelo6 – Gubacsi híd kapcsolat javítása
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Vizisport u. és a lakóterület közötti szintkülönbség áthidalása rámpás

kapcsolattal. / Az útirányjelző táblák elhelyezése, a Vízisport és Közműhelytelep utcákon.
A Téglagyár térnél meglévő lépcsők biztosítják a gyalogos kapcsolatot. A lakótelep és a felső Vizisport utca közötti
lépcső szélén egy 0,9 m széles gyalogos rámpa már kialakításra került, ami biztosítja a lépcső gyalogos használatát
babakocsival és kerékpárral egyaránt. Az alsó és felső Vizisport utca között meglévő lépcső hasonló jellegű
átépítését javasoljuk.
A Vizisport u. és Csepeli átjáró út csomópontjára három változat került kidolgozásra.
A változat
A jelenlegi 5 ágú csomópontot redukáltuk 4 ágúra, nagyrészt felfestéses kialakítással. A Vizisport utca két ága
még a csomópont előtt egyesítésre kerül, közép sziget építésével. Az elsőbbség viszonyok nem változnak.
B változat
A jelenlegi 5 ágú csomópontot redukáltuk 4 ágúra, épített szegélyes kialakítással. A Vizisport utca két ága még a
csomópont előtt egyesítésre kerül, közép sziget építésével. Az elsőbbségi viszonyok változnak, a Vizisport utca és
a Csepeli átjáró keleti ága között lesz kanyarodó főirány, a hídról érkezőknek elsőbbséget kell adniuk. A
csomópontra üldözőgörbés vizsgálat készült, melyet az alábbi ábrán mutatunk be.
C változat
A csomópontban egy járható középszigetű minikörforgalom került kialakításra 6,5 m-es belső sugarú körpálya
kialakítással.
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Érintett telkek HRSZ-e
170024
170025
170013/17

név
Csepeli átjáró (Dunapart- Hévátjáró)
Csepeli átjáró (Gubacsi hídfő)
Vizisport utcák

Érintett közművek
Csatorna
Csatorna
KIF
KÖF
Közvilágítási oszlop
Forgalom irányítási oszlop

Beavatkozás módja
gépjárműforgalom megszüntetése rajta
gépjárműforgalom megszüntetése rajta
gépjárműforgalom megszüntetése rajta
gépjárműforgalom megszüntetése rajta
nem érinti
nincs

22. Gubacsi híd - Határ út - Nagykőrösi út csomópont között kerékpáros útvonal kitáblázása
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros útvonal kitáblázása

Az útvonal kitáblázása az engedélyezési tervekben kerül ábrázolásra.

23. Baross utca (Határ út- Topánka utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Irányhelyes kerékpársávok megtervezése. A Topánka utcai csomóponti

átvezetés, kialakítás igazolására tanulmánytervi munkarész készítendő.
Az útszakaszon 1,25-1,5 m széles kerékpár sávok kerülnek két irányba kialakításra, a kétoldali párhuzamos
parkolás megtartása mellett. A forgalmi sávok 3,25 m szélesek, a 2 m széles parkolósávot 0,8 m széles biztonsági
sáv választja el a kerékpársávoktól. Helyszűke miatt a párhuzamos parkolóhelyek két oldalt felváltva, két kerékkel
a járdán kerül kijelölésre, ahol a szegélyeket helyben döntött szegélyre cseréltük. A járda felületek szélessége
továbbra is 2 m felett lesz mindenhol.
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24. Baross utca (Topánka utca - Kossuth Lajos utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpársáv vagy nyitott kerékpársáv tervezése.

A Baross utca – Kossuth utca csomópontján kerékpársávként indul el a kerékpáros infrastruktúra északra, 1,25
méteres sávval, melynél az északi irány a Baross utca- Topánka utca csomópont előtti osztályozónál kerékpár
nyommá válik. A Topánka utcától a Kossuth utcáig déli irányban végig kerékpársáv kerül kijelölésre, melyet a
buszmegálló szakít csak meg.

25. Vörösmarty utca (Nagysándor József utca – Alsóhatár út)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Az útszakasz egyirányúsításával párhuzamosan ellenirányú kerékpársáv

tervezése, az Előd utcai kereszteződésben a kerékpárosok számára a villamospálya keresztezésére figyelmeztető
eszközök tervezése
Az útszakaszon forgalom számlálás történt. A reggeli csúcsórában 138 Ej/óra volt a forgalom a Nagysándor József
utca irányába, míg az Alsó határút irányába 78 Ej/óra volt a forgalom. Csúcsidőben 4 villamos közlekedik a
betonpaneles vágányon. A délutáni csúcsórában 119 Ej/óra volt a forgalom a Nagysándor József utca irányába,
míg az Alsó határút irányába 97 Ej/óra volt. A gyenge forgalomra való tekintettel az egyirányúsítás elvetésre
került.
Az útszakaszon két irányú kerékpáros nyom került kialakításra, déli irányban a villamospályán. Az útügyi
előírásnak megfelelően a villamos pályán kerékpárforgalom vezetése csak különösen indokolt esetben, közúti
biztonsági audittal alátámasztva tervezhető. A kis forgalomra való tekintettel itt ez a megoldás elképzelhető.
A Pacsirta utca és Előd utca közötti déli szakaszon a villamos forgalom az útpályától elkülönülve halad. Itt az A
változatban 1,25 m széles, kétirányú irányhelyes nyitott kerékpár sáv kerül kialakításra, míg a B változatban
kétirányú irányhelyes kerékpáros nyom.

26. Székelyhíd utca (Török Flóris utca – Ady Endre utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Az útszakasz egyirányúsításával párhuzamosan ellenirányú kerékpársáv

kijelölése, aszfalt kopóréteg építése.
A Székelyhíd utca csomópontja az Ady Endre utcával beláthatatlan, a villamos vágányok keresztezése
balesetveszélyes. Ezért a nagykockakövű Székelyhíd utcai szakasz kerékpáros baráttá tétele kikerül a tervezési
anyagból, helyette a vele párhuzamos Klapka úton kerül kijelölésre a kerékpáros közlekedés.

27. Ady Endre utca (Nagysándor József utca – Székelyhíd utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Az egyirányú utcában ellenirányú kerékpársáv kijelölése, parkolás szakaszos

megengedése.
Az útszakaszra két változat készült.
Az A változatban kétirányú kerékpárút kerül kialakításra, az úttest nyugati oldalán. A kerékpárút szélessége 2,55
m, melyet 0,8 m biztonsági sáv választ el a 4,9 m széles úttól, melyen villamos is közlekedik betonpályán,
parkolóhelyek nem kerülnek kijelölésre.
A B változatban egyirányú, 1,3 m széles kerékpárút kerül kialakításra az úttest nyugati oldalán a forgalmi iránnyal
szemben. 0,8 m biztonsági sáv mellett 2 m széles párhuzamos parkolás kerül kialakításra. A 4,2 m széles útpályán
egyirányú forgalom van, mely betonpaneles villamos pályát is tartalmaz. Ezen a villamospályán kerül kialakításra
irányhelyes kerékpáros nyom. A villamos pályán kerékpárforgalom vezetése csak különösen indokolt esetben,
közúti biztonsági audittal alátámasztva tervezhető. A kis forgalomra való tekintettel itt ez a megoldás
elképzelhető.
Útszakasz
27 Ady

Érintett közművek
Víz

Szerelvények

Csatorna

Aknafedlap
Víznyelő
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Beavatkozás módja
Emelt kerékpárút építése meglévő útburkolaton
2 db megemelése -megemelt kerékpárút építése
meglévő útburkolaton
5 db víznyelőt kell áthelyezni

28. Helsinki út szervizútja (Átlós utca - Határ út)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára,

ellenirányú kerékpársáv kijelölése, a csomópontokban szükséges átnyitásokkal, korrekciókkal, kerékpárútszakaszokkal.
A Helsinki szervizút déli irányú szakaszán szembe irányú zárt kerékpársáv északi irányban kerékpáros nyom kerül
kialakításra az Alsóteleki utca és a Nagysándor József utca között. A Torontál utca és Szivattyú utca közötti
útszűkületnél a szervizúton kétirányú kerékpáros nyom került kialakításra.
A Nagysándor József utca és Zilah u. közötti középső szakaszon két változat került kialakításra a 33. tervezési elem
függvényeként.
Az A változatban a Nagysándor József utca és Zilah utca között kétirányú 2,5 m széles kerékpárút kerül
kialakításra, az útpálya rovására a járda szélesítésével. A szervizút mellett a párhuzamos parkolás átalakításra
kerül, a felüljáró melletti oldalon lesz párhuzamos parkolás, 2,5 m szélességben. Az útpálya itt 3,7 m széles.
A B változatban a Nagysándor József utca és Zilah utca között kétirányú, irányhelyes zárt kerékpár sáv kerül
kialakításra, melynek szélessége északi irányban a szegély mellett 1,5 m, déli irányban a parkoló biztonsági 0,8
méteres sávja mellett 1,25 m. Az útpálya 4,2 m széles, míg a parkoló állások szélessége 2 m.
A Zilah utca és Kossuth utca között irányhelyes zárt kerékpársávok kerültek kialakításra. A Kossuth utca és a
Topánka utca között már van kerékpárút. A Topánka utcától délre 90 m hosszú kerékpárút kerül kiépítésre a 38.
tervezési elem függvényeként. A Topánka utca és a Határ út közötti kétirányú szervizúton irányhelyes nyitott
kerékpársáv kerül kialakításra. A csomóponti átvezetések is kidolgozásra kerültek.

Y. Köztemető utca
A Köztemető utcát a diszpozíció nem tartalmazza előírt tervezési feladatnak, azonban a legbiztonságosabb
kerékpáros kapcsolat alakítható ki rajta észak-dél irányban. A Vörösmarty utcán és Török Flóris utcán villamos
jár, aminek sine zavaró a kerékpárosok számára. A Vágóhíd utca és Virág Benedek utca forgalma miatt nem
alkalmas kerékpáros hálózati elemre való kijelölésnek. A Köztemető utca ezzel szemben lakóutca, mely nem
kiemelt útvonal. A forgalom nagysága alacsony, a 15 db jobbkezes kereszteződés miatt az itt közlekedő járművek
sebessége alacsony, nem jelentenek veszélyt a kerékpárosokra.
A párhuzamos parkolás felváltott oldalon került kijelölésre, és mellette kétirányú irányhelyes kerékpáros nyom
alakítható ki.
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Csomóponti és egyéb pontszerű beavatkozások
29. Határ út - Helsinki út
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpárút- átvezetés a Helsinki úttal párhuzamosan. (Jelzőlámpás

forgalomirányítás)
A csomópontban a Helsinki szerviz úton vezetett kétirányú nyitott kerékpáros sávok kapnak összeköttetést a
Soroksári út mellett vezetett kétirányú kerékpárúttal. A Határ utat keresztező kijelölt gyalogos átkelőhely mellett
párhuzamosan megy át a kerékpáros átvezetés.
29

Érintett telkek HRSZ-e
170204/1
170206/2
170204/4
170224/15
170204/3
FERENCVÁROS
38199/3
38219/2

név
Helsinki út
Helsinki szerviz út
Határ út melletti zöld sáv
Határ út és Baross sarkán a
körvirágágyásas telek ahol a kp út
csatlakozik a parkolóba keleten
(Panelok közti zöldfelület)
Baross utca
Soroksári út
Határ út

29
Érintett közművek

Beavatkozás módja

nincs
Invitech
Magyar Telekom
KÖF
KIF
Csatorna
Vízvezeték
Közvilágítási oszlop

szegélyépítés a Helsinki Határ út csp-ban
kerékpár út építése rajta
kerékpár út építése rajta
kerékpár út építése rajta
kerékpár út építése rajta
kerékpár út építése rajta
kerékpár út építése rajta
nem érinti

Forgalom irányítási oszlop

nincs

30. Határ út - Török Flóris utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros átvezetés a Török Flóris utcával párhuzamosan. (Jelzőlámpás
forgalomirányítás). Bevásárlóközpont felé vezető gyalogos felület szélesítésével gyalog- és kerékpárút tervezése.
A Török Flóris szervizútján vezetett kerékpáros nyomok átvezetést kapnak a Határ úton, a kijelölt gyalogos átkelőhely mellett.
A Határ út és a Török Flóris szerviz útja között kétirányú kerékpárút kerül kialakításra, a járda mellett. A villamos keresztezés
után a tervezési terület már Budapest IX. kerülete.
A meglévő járda mellett, annak szélesítésével elválasztott közös gyalogos- és kerékpárúton történik a Határ úton az átvezetés.
Érintett telkek HRSZ-e
170269/30
170205/3
171397
FERENCVÁROS
38221/6
38219/2

név
Kerékpárút Török Flóris szervizúttal való
csatlakozása a parkolónál a kerítés mellett
Határ út, ahol az 51-es villamos
deltavágánya keresztezi a kp utat
Török Flóris út
Lidl bejárat (parkoló szegélyig)
Határ út
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Érintett közművek
Magyar Telekom
Nokia Solutions Network
Invitech
KÖF
JC Decaux - fényreklám
Csatorna
Elmű
Sajátcélú optikai
hálózat
Forgalom irányítási oszlop
Közvilágítási oszlop

Beavatkozás módja
kerékpárút építés
kerékpárút építés
kerékpárút építés
kerékpárút építés
kerékpárút építés - áthelyezendő
kerékpárút építés
kerékpárút építés
1 kisebb oszlop áthelyezendő
nem érinti

31. Határ út - Nagykőrösi út
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpárforgalmi főhálózati elemek átvezetésének tervezése: Határ út

keresztezése nyugati oldalon is. Nagykőrösi út kétirányú keresztezése a déli oldalon. A környezet rendezése,
beláthatóság biztosítása szükséges, különösen a villamospálya előtt.
A Határút mellett kétirányú kerékpárút létrehozására nincs lehetőség, így különböző más nyomvonalakon
kerültek kidolgozásra a tervváltozatok.
A csomópontra három változat készült.
Az A változatban a Köteles utca és a csomópont között a kerékpáros forgalom Pesterzsébet városközpont
irányába a Nagykőrösi út felhajtó ágán zárt kerékpársávon halad a Tuba utcáig, ahol nyitott kerékpársávvá alakul
a Köteles utcáig. Az ellenkező irányban a Köteles utcán a Határ útig nyitott kerékpár sáv van. A Határ út mellett
egyirányú kerékpárútként halad a csomópontig az út mellett. A járda felöli oldalán párhuzamos parkolás került
kialakításra. Kispest és Ferencváros irányába A Nagykőrösi út felhajtó ágán történő kerékpáros átvezetéssel
csatlakozik a meglévő kerékpáros létesítményekhez.
A Nagykőrösi út északi ága felől z útpálya a kerékpársáv létesítése miatt kis mértékben szűkítésre került, melynek
üldözőgörbés vizsgálatát a kamionokra elvégeztük.
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31A

Érintett telkek HRSZ-e
174436/1
174447
174448
174469
174470
174480
174481
174491
174492
174490
174435
174437
KISPEST
FERENCVÁROS
38230/28
38230/21
38219/1
38230/29
38243/2
KISPEST
160001
160002
31 A
Érintett közművek
Nokia
Solutions
Network
Invitel
Invitech
Magyar Telekom
KÖF
KIF
Forgalom
irányítási
oszlop
Forgalom irányitási akna
Közúti Jelzőtábla
Közvilágítási oszlop
Csatorna
Gázvezeték
Vízvezeték
Magyar Telekom
KÖF

név
(kisburma)
(Határ út melletti sáv)
M5 felhajtó
M5 felhajtó
M5 felhajtó - Balassa utca
M5 felhajtó
M5 felhajtó
M5 felhajtó - Tuba utca
M5 felhajtó
Tuba utca
(Köteles utca)
M5 alatt

Fás terület
Határ
út
Duna
irányába
és
villamosvágányok
Határ út Kispest irányába
Nagykőrösi út
Nagykőrősi út felhajtó belváros irányába
Határ út
Nagykőrősi út

Beavatkozás módja
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
1 kisebb oszlop áthelyezendő
1 akna áthelyezés
1 oszlop bontás
nem érinti
útszélesítés
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta

A B változatban a Köteles utca és a csomópont között a kerékpáros forgalom Pesterzsébet városközpont irányába
a Nagykőrösi út felhajtó ágán zárt kerékpársávon halad a Klauzál utcáig. A Nagykőrösi úton lévő autóbusz öböl
megszűnik, folyópálya szakaszos megállóvá válik, majd ez a sáv a megálló után megszűnik. Az egy sávra szűkülő
felhajtó ág helyén alakítható ki a zárt kerékpársáv a Klauzál utcáig. A Klauzál utcától az itt lévő zöld területen
egyirányú kerékpárútként kerül átvezetésre a Klauzál utcába és ott nyitott kerékpársávvá alakul a Köteles utcáig.
Az ellenkező irányban a Köteles utcán a Határ út mellett egyirányú kerékpárútként halad a csomópontig az út
mentén kialakított párhuzamos parkolóhelyek és a járda között. A Köteles utca sarkán, a volt vasúti vágány helyén
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lévő út határ úti csatlakozásánál az útszegélyt úgy módosítottuk, hogy azon a jobbra kanyarodók sebességét
csökkenteni tudjuk.
Kispest és Ferencváros irányába a Nagykőrösi út felhajtó ágán történő kerékpáros átvezetéssel csatlakozik a
meglévő kerékpáros létesítményekhez.
31B
Érintett
telkek
HRSZ-e
174436/1
174447
174448
174469
174470
174480
174481
174491
174492
174513
174516
174435
174437
KISPEST
160001
160002
FERENCVÁROS
38230/28
38230/21
38219/1
38230/29
38243/2

név
(kisburma)
(Határ út melletti sáv)
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába, Balassa utca
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába, Tuba utca
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Klauzál utca
(Köteles utca)
M5 alatt
Határ út
Nagykőrősi út
Fás terület , az a nyaktag, ami mellék kp utat rakunk és
üldözőgörbével néztük
Határ út Duna irányába és villamosvágányok
Határ út Kispest irányába
Nagykőrösi út
Nagykőrősi út felhajtó belváros irányába

31 B
Érintett közművek
Nokia Solutions Network
Invitel
Invitech
Magyar Telekom
KÖF
KIF
Forgalom irányítási oszlop
Forgalom irányitási akna
Közúti Jelzőtábla
Közvilágítási oszlop
Csatorna
Gázvezeték
Vízvezeték
Magyar Telekom
KÖF

Beavatkozás módja
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
1 kisebb oszlop áthelyezendő
1 akna áthelyezés
1 oszlop bontás
nem érinti
útszélesítés
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta
parkoló létesítés rajta

A C változatban a Köteles utca és a csomópont között a kerékpáros forgalom Pesterzsébet városközpont irányába
a Nagykőrösi út felhajtó ágán zárt kerékpársávon halad a Klauzál utcáig, ahol a zöld területen egyirányú
kerékpárútként kerül átvezetésre a Klauzál utcába és ott nyitott kerékpársávvá alakul a köteles utcáig. Az
ellenkező irányban a Köteles utcán a Balassa utcáig a nyitott kerékpársáv van, mely rákanyarodik a Balassa utcára
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és halad tovább a Nagykőrösi út felhajtó ágáig. A Nagykőrösi út felhajtó ágán egyirányú kerékpárút a meglévő
járdán halad, melynek felülete az autóbusz öbölmegszűnése által nő.
Kispest és Ferencváros irányába a Nagykőrösi út felhajtó ágán történő kerékpáros átvezetéssel csatlakozik a
meglévő kerékpáros létesítményekhez.
31C
Érintett telkek HRSZ-e
174436/1
174448
174469
174470
174480
174481
174491
174492
174513
174516
174435
174437
174471
KISPEST
160001
160002
FERENCVÁROS
38230/28
38230/21
38219/1
38230/29

név
(kisburma)
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába Balassa utca
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába Tuba utca
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Nagykőrősi út felhajtó Szeged irányába
Klauzál utca
(Köteles utca)
M5 alatt
Balassa utca
Határ út
Nagykőrősi út
Fás terület
Határ út Duna irányába és villamosvágányok
Határ út Kispest irányába
Nagykőrösi út

31 C
Érintett közművek
Nokia Solutions Network
Invitel
Invitech
Magyar Telekom
KÖF
KIF
Forgalom irányítási oszlop
Forgalom irányitási akna
Közvilágítási oszlop
Csatorna

Beavatkozás módja
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
útszélesítés - védelembe helyezés
1 kisebb oszlop áthelyezendő
1 akna áthelyezés
1 áthelyezés
útszélesítés

32. Nagysándor József utca - Szent Imre herceg utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros átvezetés a Szent Imre utcával párhuzamosan. Működő

jelzőlámpás csomópont felülvizsgálatával.
A Szent Imre utcán vezetett kerékpáros nyomok átvezetésre kerülnek a Nagysándor József utcán keresztbe.
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32
Érintett telkek HRSZ-e
176799
174999/3
171967
32
Érintett közművek
nincs

név
Szent Imre herceg utca
Nagysándor József utca
Szent Imre herceg utca

Beavatkozás módja
felfestés

33. Helsinki út - Nagysándor József utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A kétirányú kerékpárforgalom és a nagyarányú kanyarodó buszforgalom

konfliktusainak elkerülése érdekében a csomópont forgalombiztonsági fejlesztése
A csomópontra három terv változat készült.
Az A változatban a Helsinki szervizúton délről érkező kerékpáros sávok a Nagysándor József utca Kispest irányú
forgalmát külön sávként keresztezik, az ellenkező irányt már közösen keresztezik, és kétirányú egyoldali
kerékpárútként haladnak tovább északra az útpálya rovására szélesített járdán. A párhuzamos parkoló az út
felüljáró felöli oldalán került kialakításra.
33A

Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
174999/4
177679
177680
33A
Érintett közművek
Csatorna

név
Helsinki út
Nagysándor József utca
Helsinki szerviz út
Helsinki szerviz út

Szerelvények
Aknafedlap
Víznyelő
Vezeték

Nokia Solutions Network
Víz
KIF

Beavatkozás módja
4 db fed lapot üt el a szegély
5 db víznyelőt kell áthelyezni
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta

A B változatban a Helsinki szervizúton délről érkező kerékpáros sávok a Nagysándor József utcát keresztezik, és
haladnak tovább, északra zárt, irányhelyes kerékpáros sávként. A párhuzamos parkoló az út felüljáró felöli oldalán
került kialakításra.
33B
Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
174999/4
177679
177680

név
Helsinki út
Nagysándor József utca
Helsinki szerviz út
Helsinki szerviz út

33B

Érintett közművek
KÖF
Csatorna
Nokia Solutions Network
Víz
KIF

Szerelvények

Beavatkozás módja
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
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A C változatban már a csomópont előtt kétirányú kerékpárúttá egyesülnek a délről érkező kerékpáros
nyomvonalak, majd közösen keresztezik a Nagysándor József utca mindkét irányú forgalmát. A
párhuzamos parkoló az út felüljáró felőli oldalán kerül kialakításra.
33C
Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
174999/4
177679
177680
33C
Érintett közművek
KÖF
Csatorna
Nokia Solutions Network
Víz
KIF

név
Helsinki út
Nagysándor József utca
Helsinki szerviz út
Helsinki szerviz út

Szerelvények

Beavatkozás módja
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta

34. Topánka u. - Helsinki út
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: HÉV-átjáróhoz vezető gyalog-kerékpárút szakasz szélesítése, korrekciója

A Topánka utca- Helsinki út csomópont két összekötő ága között a Helsinki út nyugati oldalán új
kétirányú kerékpárút létesül, ami csatlakozik a Helsinki szervizúthoz északi irányban. A kerékpárút
szakaszból kerül átvezetésre a Helsinki úton egy irányban a kerékpáros nyomvonal, ami kerékpár
nyomos kijelöléssel folytatódik a HÉV átjárón át a Gubacsi hídra vezető kerékpárúthoz.
34

Érintett telkek HRSZ-e
170204/1
170198
170024
170025
170204/27
170204/60
170204/10
34
Érintett közművek
Víz
Csatorna

név
Helsinki út
hév
Csepeli átjáró
Csepeli átjáró híd alatt
Topánka utca - Helsinki szervizút összekötő ága panel mellett
Kossuth utca irányából parkoló átjárhatóságát biztosító rövid kp út
Helsinki út- Topánka utca közötti kapcsolat déli irányból

Beavatkozás módja
útszélesítés
útszélesítés

35. Topánka utca – Baross utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Csomópont korrekciója, a jelzőlámpaprogram korrekciója.

A csomópontra két változat készült.
Az A változatban a Topánka utca mellett érkező meglévő kétirányú kerékpárút továbbvezetésre került a Topánka
úton, majd irányhelyesen az út két oldalán folytatódik zárt kerékpársávként a nyomvonal. A Topánka utca északi
oldalán új egyirányú kerékpárút vezet, a Helsinki szervizút irányába. A Baross utcai átvezetés az út tengelyére
merőleges. A csomópont jelzőlámpa programjában a jobbra kanyarodók számára biztosított külön fázis meg kell
szüntetni. A Baross utca kerékpársávjai a jobbra sávokból indulva keresztezik a Topánka utcát, és kapcsolat kerül
kialakításra a két kerékpáros tengely között.
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35A
Érintett telkek HRSZ-e
170204/10
170204/3
170204/60
170204/11
170204/91
35A
Érintett közművek
nincs

név
Topánka
Baross
Panelok közti zöldterület, ahol ma is kerékpárút megy
Baross
Panelok közti zöldterület, a sétáló utca felöli oldalt

Beavatkozás módja
felfestés

A B változatban a Baross utca északi ágán való átvezetést a Topánka utcával párhuzamosan alakítottuk ki. A
változat egyéb elemeit tekintve megegyezik az A változatéval.
35B
Érintett telkek HRSZ-e
170204/10
170204/3
170204/60
170204/11
170204/33
170204/91
35B
Érintett közművek
Csatorna
Víznyelő
Magyar Telekom
KIF

név
Topánka
Baross
Panelok közti zöldterület, ahol ma is kp út megy
Baross
Panelok közti zöldterület, ahol ma is kp út megy
Panelok közti zöldterület, a sétáló utca felöli oldalt

Beavatkozás módja
útszűkítés
1 db víznyelőt kell áthelyezni
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta

36. Topánka utca – Török Flóris utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros átvezetés kialakítása a jelzőlámpás csomópontban.

Két változat került kialakításra a Topánka utcai kialakítás függvényében.
A változat:
A csomópontrendszerben hét irányban került kerékpáros infrastruktúra kialakításra. A Török Flóris út mellett a
nyugati oldalon északi irányban kétirányú kerékpárút tart a Topánka utcáig. A Bíró Mihály út felé kétirányú
kerékpáros nyom került kialakításra. A Topánka utcán zárt kerékpár sávok vannak, ahogy a Török Flóris út déli
szakaszán is északi irányú forgalom számára. A Szent Erzsébet tér irányába egyirányú új kerékpárút biztosítja a
kapcsolatot Kispest irányába, míg ennek az elleniránya a templom mellett a Kossuth utcán érkezik. A Ferenc utcán
egyirányú kerékpáros nyom indul a csomópont előtt. Az irányok között kerékpáros átvezetések létesültek. A
Ferenc utca- Topánka utca irányban a buszsávok szélességét üldözőgörbés vizsgálattal ellenőriztük.
B változat
A Ferenc utca- Topánka utca kapcsolatánál a Topánka utca felé zárt kerékpársáv helyett egyirányú kerékpár utat
terveztünk a meglévő járdán. A csomópont egyéb elemei megegyeznek az A változatéval.
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36
Érintett telkek HRSZ-e
170437/2
170437/5
171397
171539
171967
172399
171373

név
Topánka
Bíró Mihály
Török Flóris
Szent Erzsébet tér
Szent Imre herceg utca
Kossuth
Kossuth

36

Topánka
Ferenc
Török Flóris

Szent Imre
Kossuth
Topánka

Érintett közművek
Víz
Víz
Közvilágítási oszlop
Forgalom irányítási oszlop
Forgalom irányitási akna
Magyar Telekom
Víz
tolózár
földalatti tűzcsap
Víznyelő
Magyar Telekom
Csatona
Vízvezeték

Topánka utcai kp
út
Magyar Telekom
Vízvezeték
KÖF

Beavatkozás módja
útszélesítés - védelembe helyezés
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
1 oszlop áthelyezés
1 oszlop áthelyezés
2 akna áthelyezés
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
útszélesítés
útszélesítés
útszélesítés
áthelyezés
szegélyépítés felette (eddig út volt, most kp út)
szegélyépítés felette (eddig út volt, most kp út)
szegélyépítés felette (eddig út volt, most kp út)
kp út építése felette
kp út építése felette
kp út építése felette
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37. Nagysándor József utca – Köteles utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros átvezetés kiépítése, kijelölt átvezetéssel, szegélysüllyesztéssel.

A Nagysándor József utcán, Kispest irányából érkező két irányú kerékpáros sáv a Köteles utcáig
meghosszabbításra kerül. A kerékpáros sávok a Köteles utcába kanyarodnak, ahol a Mártonfy utcáig zárt
kerékpáros sávként haladnak. A Kispest irányú kerékpár sáv átvezetést kap a Nagysándor József utcán.
37
Érintett telkek HRSZ-e
174999/1
174435

név
Nagysándor József utca
Köteles utca

37
Érintett közművek
nincs

Beavatkozás módja
felfestés

38. Kossuth Lajos utca – Helsinki út
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros átvezetés kialakítása a jelzőlámpás csomópontban.

A Kossuth Lajos utca és Helsinki út csomópontjára három változat készült.
Az A változatban az északi irányú forgalom kerékpár sávként van továbbvezetve a Helsinki szervizúton, majd
keresztbe a Kossuth utcán, ahol kapcsolódik a Kossuth utca mellett megépült kerékpárúthoz. Déli irányban
egyirányú kerékpárút épül a zöld felületen keresztül a Helsinki szervizút irányába a gyalogos aluljáró felé.
A szegélyek korrekcióra kerülnek, az útfelületek mennyisége csökken, új parkoló felületek kerülnek kialakításra.
A Kossuth Lajos utca felé a déli oldalon zárt kerékpársáv kerül kialakításra úgy, hogy a csomóponti forgalmi sávok
3,0 m-esre szűkülnek. Új kapcsolat létesül a Helsinki út melletti lakó terület parkolóin keresztül is.
38 A
Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
170204/1
170204/12

név
Helsinki út
Helsinki út
Kossuth L

38A
Érintett közművek
Gázvezeték NA700 6 bar
Nokia Solutions Network
KIF
Magyar Telekom
Digi
Víz
Gáz vezeték NA100

Beavatkozás módja
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta

A B változatban a Helsinki út melletti zöldterületen nem vezettünk át kerékpár utat. A Helsinki szervizút mind két
irányú kerékpáros forgalma kerékpársávként van átvezetve a Helsinki szervizút folytatásaként a Kossuth utcán.
A szegélyek korrekcióra kerülnek, az útfelületek mennyisége csökken, új parkoló felületek kerülnek kialakításra.
38B
Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
170204/1
170204/12

név
Helsinki út
Helsinki út
Kossuth L
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38B
Érintett közművek
Gázvezeték NA700 6 bar
Nokia Solutions Network
KIF
Magyar Telekom
Digi
Víznyelő

Beavatkozás módja
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
1 db víznyelőt kell áthelyezni

A C változatban a Helsinki szervizút mindkét irányú kerékpáros forgalma kerékpárútként van átvezetve a Helsinki
út mellett a zöld területen keresztül. A szegélyek korrekcióra kerülnek, az útfelületek mennyisége csökken,
parkoló felületek kerülnek kialakításra.
38C
Érintett telkek HRSZ-e
170203/2
170204/1
170204/12

név
Helsinki út
Helsinki út
Kossuth L

38C
Érintett közművek
Nokia Solutions Network
KIF
Magyar Telekom
Digi
Víz
Gáz vezeték NA100
csatona
Víznyelő

Beavatkozás módja
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
szegélyépítés - gépjárműforgalom megszüntetése rajta
1 db víznyelőt kell áthelyezni

Y.- Ady Endre utca – Nagysándor József utca csomópont
Két változat került kidolgozásra az Ady Endre úti tervezett keresztmetszetek függvényében.
A változat
Az Ady Endre utca felöl, az utca nyugati oldalán kétirányú kerékpárút érkezik, amiből a csomópont előtt egy
jelzőlámpás zsilipen keresztül halad át a kerékpáros az út keleti oldalára. Az utca kisforgalma miatt ez a
jelzőlámpás zsilip elhagyható is lehet. A Nagysándor József utcára való átvezetés kerékpáros nyommal történik,
északi oldalon szegélykorrekcióval.
B változat
Ebben a változatban az Ady Endre utcán irányhelyesen érkezik a kerékpáros, ezért az átvezetés a Nagysándor
József utcán keresztül kedvezően alakult.
Érintett telkek
HRSZ-e
177161
174999/4
171190/61

név
Ady
Nagysándor József utca
Ady lakótelep
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Kerékpártárolás tervezése
39. Közterületi kerékpár parkolóhelyek
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A tervezési területére eső közlekedési célpontokhoz, forgalomvonzó
létesítményekhez BKK típusterv szerinti közterületi kerékpártárolók megtervezése 40 helyszínen, összesen
legfeljebb 400 férőhellyel.
A kerékpár tárolók elhelyezésének fő szempontja, hogy forgalomvonzó létesítményeknél kerüljenek kiépítésre,
úgymint oktatási intézmény, hivatali intézmény, egészségügyi intézmény, kereskedelmi egység vagy sport
létesítmény.
Az alábbi oktatási intézményeknél ajánlott kerékpártároló kihelyezése:
BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma (Budapest, Kossuth Lajos utca 35, 1203)
Német Nemzetiségi Gimnázium Kollégiuma (Budapest, Vízisport u. 7, 1203)
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, János u. 4, 1203)
Budapest, XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola (Budapest, Lajtha László u. 5-7, 1203)
Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, Kálmán u. 15, 1203)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (Budapest, Mártírok útja 47, 1205)
Tátra Téri Általános Iskola (Budapest, Tátra tér 1, 1204)
BGSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest, Török Flóris u. 89, 1204)
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest, Ady Endre u. 98, 1204)
BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest, Vörösmarty u. 30, 1201)
József Attila Általános Iskola (Budapest, Attila u. 25-27, 1201)
-

-

Kossuth Lajos Gimnázium (Budapest, Ady Endre u. 142, 1204)
„Budapest” Baptista Középiskola (Budapest, 16,, Pöltenberg u. 6, 1204)
Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Budapest, Vörösmarty u. 128, 1201)

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola
(Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22, 1201)

Az alábbi hivataloknál és önkormányzati intézményeknél ajánlott kerékpártároló kihelyezése:
Polgármesteri Hivatal Budapest XX. (Budapest, Kossuth Lajos tér 1, 1201)
Csili Művelődési Központ (Budapest, Nagy Győri István u. 4-6, 1201)
Kormányablak XX. kerület (Vörösmarty utca) (Budapest, Vörösmarty u. 3, 1201)
Budapest XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság (Budapest, Török Flóris u. 78-82, 1204)
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ (Budapest, Lajtha László u. 5, 1203)
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató (Budapest, Baross u. 91-95, 1201)
Az alábbi egészségügyi intézményeknél ajánlott kerékpártároló kihelyezése:
Gyermekek Egészségháza - Gyermek Háziorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat (Budapest, Vas Gereben u.
1, 1203)
Háziorvosi Rendelő (Budapest, Jókai Mór u. 74-76, 1205)
XX. Kerületi Szakrendelő (Budapest, Ady Endre u. 1, 1203)
Az alábbi kereskedelmi egységeknél ajánlott kerékpártároló kihelyezése:
INTERSPAR Hipermarket (Budapest, Széchenyi u. 1, 1203)
Penny Market (Budapest, Topánka u. 7, 1203)
CBA Erzsébet Áruház (Budapest, Kossuth Lajos utca 33, 1201)
Roni ABC (Budapest, Zilah u., 1201)
CBA - Erzsébet Csemege (Budapest, Vágóhíd u. 44, 1201)
Aldi (Budapest, Székelyhíd u. 23, 1204)
Tátra téri Piac és Vásárcsarnok (Budapest, Kossuth Lajos utca 82, 1204)
CBA Ász-Plusz Élelmiszer (Budapest, Mártírok útja 33, 1205)
SPAR szupermarket (Budapest, Nagysándor József u. 19, 1201)
Az alábbi sportlétesítményeknél ajánlott kerékpártároló kihelyezése:
A két kard iskolája (Budapest, Baross u. 55, 1201)
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-

Pestszenterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő (Budapest, Vízisport u. 2, 1203)
Pesterzsébet Jégcsarnok (Budapest, Zodony u. 1, 1203)
Pesterzsébeti Uszoda (Budapest, Zodony u. 1, 1203)
Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet (Budapest, Pöltenberg u. 13, 1204)
Erzsébeti Spartacus MTK LE (Budapest, Ady Endre u. 150., 1204)

40. B+R tárolók
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: HÉV-megállóknál (Pesterzsébet-felső, Torontál utca) és a Pesterzsébet

vasútállomásnál, BKK típusterv alkalmazásával, előzmény tanulmányterv felhasználásával.
A B+R parkolókhoz vezető kerékpárutak kialakításra kerültek.

Kerékpározás barát mellékúthálózat
41. Zodony utca (új kerékpáros híd - Közműhelytelep utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Kerékpáros nyomok mindkét irányban, egyoldali parkolás engedélyezése

Az útra irányhelyesen kerékpárnyomok kerülnek kialakításra mind két irányban. A parkolás nem engedélyezhető,
mivel a 6 m széles úton menetrend szerint mindkét irányban közlekedik BKK autóbusz.

42. Közműhelytelep utca (Zodony utca - Zamárdi utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára,

ellenirányú kerékpársávval.
Az új gubacsi lakótelepi szakaszon kétirányú forgalom van, melyre irányhelyes kerékpáros nyom került
kihelyezésre.
Az egyirányú utca megnyitásra kerül a kerékpáros forgalom számára szembe irányban. Egy oldali párhuzamos
parkolás került kialakításra, és két irányú kerékpáros nyomok irányhelyesen a Serény utca és Zodony utca között.

43. Serény utca (Közműhelytelep utca - Téglaégető köz)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Útburkolat felújításának tervezése, kisforgalmú utcaként az új burkolattal

kerékpározhatóvá válik az utca.
A Serény utca összeköttetést nyújt a Közműtelephely utca és a gyalogos kerékpáros vasúti felüljáró között. Az
utca burkolata rendezésre kerül, új kopóréteget kap. Párhuzamos parkolás és irány helyes kerékpáros nyomok
kerülnek kijelölésre. Kapcsolat létesül a Téglaégető köz irányába is.

44. Téglaégető köz
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Járdaburkolat építésének tervezése.

A Téglaégető közi kétirányú kerékpárút már elkészült.

45. Zilah utca (Helsinki út szervizútja - Attila utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: 25 m hosszon önálló kerékpárút tervezése

A tervezett útszakasz kikerült a BKK és a XX. kerületi Önkormányzat közös döntése alapján a diszpozícióból.

46. Zilah utca (Attila utca – Baross utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás engedélyezése, 2 db forgalomcsillapító küszöb építése,

útburkolat felújítása, 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése.
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Az Attila utca és Baross utca közötti szakaszon kétirányú, irányhelyes kerékpárnyom kerül kialakításra. A jobb
oldalon párhuzamos parkolás kerül kijelölésre az útpályán, a baloldalon pedig megmarad a kiemelt szegélyen
kívüli párhuzamos, murvás parkoló.(46/1.)
A Zilah utca a Baross utca és Nagy Győri István utca között is két irányú irányhelyes kerékpárnyomot kap. (46/2.)

47. Zilah utca (Nagy Győri István utca - Vörösmarty utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára, egyoldali

parkolás engedélyezése. Zóna 30-ba bevonás.
A Zilah utca ezen a szakaszon egyirányú. Egy oldali párhuzamos parkolás kerül kialakításra, valamint a kerékpáros
forgalom számára megnyitásra kerül a szembe irányú forgalom, irányhelyes kétirányú kerékpáros nyom kerül
kialakításra.

48. Kalmár Ilona sétány
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: 3 régi forgalomcsillapító küszöb elbontása, ill. cseréje kerékpározás-barát

típusra. Zóna 30-ba bevonás.
A Kalmár Ilona sétányon irányhelyes, kétirányú kerékpáros nyom kerül kialakításra. A meglévő forgalomcsillapító
küszöbök kicserélésre kerülnek, kerékpáros barát változatúakká. Az útszakasz Zóna 30 övezetbe kerül bevonásra.

49. Dobos utca (Török Flóris utca – Szent Imre herceg utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: 2 forgalomcsillapító küszöb építése, szakaszonként váltakozó oldali

párhuzamos parkolás megengedése
A Dobos utcában egy oldali párhuzamos parkolás és irányhelyes, kétirányú kerékpáros nyom kerül kialakításra.

50. Köteles utca (Mikszáth utca - Nagysándor József utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára,

ellenirányú kerékpársáv jelölése, egyoldali parkolás engedélyezése, Nagysándor József utcán kerékpáros
átvezetés. Zóna 30-ba vonás
A Köteles utcában a Nagysándor József utca és Mártonfy utca közötti szakaszán kétirányú zárt kerékpár sáv kerül
kialakításra.

51. Tinódi utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára, egyoldali

parkolás engedélyezése, 4 db forgalomcsillapító küszöb építése, 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése.
A Tinódi utca egyirányú szakaszai megnyitásra kerülnek a kerékpárosok számára két irányban, irányhelyes
kerékpár nyomok kerülnek kialakításra. A Vágóhíd utcai csomópontnál a Kispest irányába közlekedő
kerékpárosoknak az egyenes áthaladás tilos a rálátás hiánya miatt. A kerékpárosoknak a Duna irányából érkezve
balra kell fordulniuk, és a Vágóhíd utcára kanyarodva közelíthetik meg a Tinódi utca folytatását.

52 Klapka utca (Ady Endre utca - Knézich utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás engedélyezése, 2 db forgalomcsillapító küszöb építése, 30

km/h sebességkorlátozás bevezetése.
A Klapka utcán a Knézich utca és Ady Endre u. között egyoldali párhuzamos parkolás és két irányú, irányhelyes
kerékpáros nyom került kialakításra. Az Ady Endre u. és Köztemető u. között nyitott kerékpársávokat terveztünk.

53. Alsóteleki utca (Helsinki út - Vágóhíd utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Nyitott kerékpársávok felfestése, párhuzamos parkolás megtiltása, 3 db

korszerűtlen küszöb helyett szabványos forgalomcsillapító bordák építése
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Az Alsóteleki utca e szakaszán két irányban nyitott kerékpár sáv került kialakításra.

54. Alsóteleki utca (Vágóhíd utca - Vörösmarty utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás engedélyezése váltakozó oldalon, 2 db forgalomcsillapító

borda beépítése
Az Alsóteleki utca e szakaszán két irányú, irányhelyes kerékpáros nyom került kialakításra.

55. Kende Kanuth utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú szakaszának megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára,

ellenirányú kerékpársáv jelölése, egyoldali parkolás engedélyezése, 4 db forgalomcsillapító küszöb építése
Az utca a Határ út és a Kossuth Lajos utca között kétirányú, Zóna 30-as övezetben található. A korábban kialakított
nem megfelelő forgalomcsillapító bordázat cserére kerül az útszakasz két végén. Az utca e szakaszán kétirányú
kerékpáros nyom valamint párhuzamos parkolás váltakozó oldalon kerül kijelölésre.
A Kende Kanuth utca egyirányú szakasza a Nagysándor József utca és Kossuth Lajos utca között található. Ezen a
szakaszon irányhelyes kerékpáros nyom, szembe irányban pedig egyirányú 1,25 m széles zárt kerékpár sáv kerül
kialakításra. Az útburkolat ezen a szakaszon végig 8 m széles, így a kerékpársávval ellentétes oldalon párhuzamos
parkolás került kijelölésre. Az utca ezen szakaszán 3 forgalomcsillapító borda került kihelyezésre, valamint Zóna
30 övezetbe lesz vonva.

56. Rákóczi utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás engedélyezése váltakozó oldalon. Zóna 30-ba bevonás.

Az utca Erdő utca és Jókai Mór utca közötti szakasza már Zóna 30 övezetbe van vonva, a Jókai utca és Nagykőrösi
út között most kerül Zóna 30 övezetbe. Az Erdő utca és Köteles utca között kétirányú kerékpáros nyom kerül
felfestésre, valamint váltakozó oldalon párhuzamos parkolás kerül kialakításra.

57. Erdő utca (Rákóczi utca - János utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás tervezése.

Az Erdő utca János utca és Rákóczi utca közötti szakaszán kétirányú kerékpáros nyom és egyoldali párhuzamos
parkolás került kialakításra a kapuk függvényében.

58. János utca (Török Flóris utca – Erdő utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyoldali parkolás engedélyezése. Zóna 30-ba bevonás. Aszfalt kopóréteg

építésének tervezése.
A János utca Török Flóris utca és Emília utca közötti szakasza már be van vonva Zóna 30-as övezetbe. A
diszpozícióban kijelölt útszakasz rövidségére való tekintettel párhuzamos parkolás nem került kijelölésre. Az Erdő
utca és Török Flóris utca között kétirányú kerékpáros nyom került kialakításra.

59. Baross utca - Lajtha L. utca északi kapcsolat
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A két gyűjtőút kerékpáros kapcsolatának megteremtése a Határ út mentén

a zöldsávban, 50 m hosszú kerékpárút kiépítésével
A Baross utca és Lajtha L. utca közötti kapcsolat a Határ úttal párhuzamos, zöldterületen építendő 90 m hosszú
kétirányú, 2,3 m széles kerékpárút biztosítja. A kerékpárút a Baross utca - Határ út csomóponti kerékpáros
átvezetésnél indul és a Lajtha L. utcát egy lakótelepi parkolón keresztül éri el. a közelmúltban kialakított
öntözőrendszert az építésből eredő megrongálódás esetén helyre kell állítani.
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Egyirányú forgalmú utca kétirányú kerékpáros forgalommal
Egyirányú forgalmú utcában csak akkor engedhető meg ellenirányban a kerékpározás, ha az megfelel
az ÚME feltételeinek. A kialakítás lehet kerékpársáv nélküli vagy kerékpársávos. Különös gondot kell
fordítani a kereszteződések kialakítására

60. Székelyhíd utca (Török Flóris utca – Knézich utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Székelyhíd utca kétirányú, így a diszpozícióban kijelölt szakaszon nincs szükség kétirányúsításra. A feladatok
közül törlésre került.

61. Bártfa utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Bártfa utca Madách utca és Dessewffy utca közötti szakaszán kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre,
azonban a szűk, 3 m széles szakaszra való tekintettel 20 km/h sebesség korlátozás szükséges az utcában.

62. Köteles utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Köteles utca a Határ út és Mártonfy utca között kétirányú. A Rákóczi utca- Mártonfy utca közötti útszakaszon
kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre, a Rákóczi utca és Klauzál utca között pedig kétirányú nyitott
kerékpáros sáv, a parkolás tiltása mellett. A Klauzál utca és Határ út között a Nagykőrösi út – Határ út tervezett
csomópontjának tárgyalásában foglaltak szerint terveztük.

63. Sárrét utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Sárrét utcában végig kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre. A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem
tempó 30-as övezetben halad.

64. Bem utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Bem utcában végig kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre. A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem
tempó 30-as övezetben halad.

65. Ady Endre utca (Kalmár Ilona sétány - Berkenye sétány és Bíró Mihály utca – János utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem mind két szakasza tempó 30-as övezetben halad. A Kalmár Ilona
sétány és Berkenye sétány közötti szakaszon párhuzamos parkolás és kétirányú kerékpárnyom kerül kialakításra.
A Bíró Mihály utca és János utca között szintén kétirányú kerékpáros nyom és párhuzamos parkolás kerül
kialakításra.

66. Bíró Mihály utca (Petőfi utca - Baross utca, Török Flóris utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra. Nem szabványos

forgalomcsillapító bordák eltávolítása.
A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad.
A Török Flóris utca és Ady Endre utca közötti egyirányú szakaszon kétirányú kerékpáros nyom kerül kialakításra
a merőleges parkolás megtartása mellett. Az Ady Endre utca és Petőfi Sándor utca közötti szakaszon kétirányú
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autóforgalom van, ahol kétirányú kerékpáros nyom is kialakításra kerül a merőleges parkolás megtartása mellett.
A Petőfi utca és Baross utca közötti egyirányú szakaszon kétirányú kerékpáros nyom kerül kialakításra és
párhuzamos parkolás van az út déli oldalán. Az északi oldalon a merőleges parkolók megtartásra merülnek. Az
utcában összesen 6 forgalomcsillapító borda kerül kiépítésre.

67. Nagy Győri István utca (Kossuth Lajos utca - Zilah utca)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad. Az utca keleti oldalán párhuzamos
parkolás és kétirányú kerékpáros nyom kerül kialakításra a Kossuth Lajos utca és Zilah utca közötti szakaszon.

68. Szegfű utca, Katona József utca, Atléta utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

Az egyirányú utcák megnyitásra kerülnek kerékpárosok számára kétirányú kerékpáros nyomon. A menetirány
szerinti jobb oldalon párhuzamos parkolás kerül kijelölésre.

69. Zamárdi utca, Teremszeg utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Zamárdi utca Közműtelephely utca és Teremszeg utca közötti egyirányú szakasza a kerékpárosok számára
kétirányú kerékpár nyommal kerül megnyitásra a párhuzamos parkolás megtartása mellett. A Vizisport utca és
Teremszeg utca közötti útszakasz kétirányú, ahol kétirányú kerékpáros nyom kerül felfestésre. A Teremszeg utca
baloldali párhuzamosan kijelölt parkoló állásai a jobboldalra kerülnek áthelyezésre, az utcában végig kétirányú
kerékpáros nyom kerül felfestésre.

70. Tátra utca, Nefelejcs utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad. Az egyirányú Tátra utca kerékpárosok
számára kerékpáros nyommal kerül megnyitásra két irányban, egyoldali párhuzamos parkolás kijelölése mellett.
A Tátra téri szakasz parkolási rendje nem változik. Az egyirányú Nefelejcs utca megnyitásra kerül kerékpárosok
számára, kétirányú kerékpáros nyom kerül kihelyezésre és egyoldali párhuzamos parkolás kerül kialakításra.

71. Toldy Ferenc utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad. Az egyirányú utca megnyitásra kerül a
kerékpárosok számára kétirányú kerékpáros nyomon. A menetirány szerinti jobb oldalon párhuzamos parkolás
kerül kijelölésre.

72. Berkenye sétány
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A tervezett kerékpáros infrastruktúra elem tempó 30-as övezetben halad. A Nagy Győri István köz és Kalmár Ilona
sétány közötti egyirányú szakasz északi oldalán irányhelyes kerékpáros nyom kerül felfestésre, szembe irányban
pedig kerékpársáv. A Nagy Győri István köz és Ady Endre utca közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros nyom
kerül kihelyezésre.

73. Vörösmarty utca (Kalmár Ilona sétány – Nagy Győri István köz)
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: Egyirányú utca megnyitásra kétirányú kerékpározásra.

A Vörösmarty utca kétirányú, így a diszpozícióban kijelölt szakaszon nincs szükség kétirányúsításra. A feladatok
közül törlésre került.

33

Területi beavatkozások
73. Nagykőrösi út –Révay u. – Mártírok útja – Kossuth Lajos utca által határolt terület
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés). A Kossuth Lajos utca is része az övezetnek.
A tervezett forgalomcsillapítást a 73. tervlap mutatja.

74. Határ út - Mártírok útja – Kossuth Lajos utca – Jókai Mór utca által határolt terület
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés).
A tervezett forgalomcsillapítást a 74. tervlap mutatja.

75. Határ út - Török Flóris utca – Topánka utca – Baross utca által határolt terület
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés).
A tervezett forgalomcsillapítást a 75. tervlap mutatja.

76. Kossuth Lajos utca – Mártírok útja – Nagysándor József utca – Jókai Mór utca által határolt
terület
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés).
A tervezett forgalomcsillapítást a 76. tervlap mutatja.

77. Kossuth Lajos utca – Jókai utca – Nagysándor József utca –Szent Imre herceg utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés).
A tervezett forgalomcsillapítást a 77. tervlap mutatja.

78. Kossuth Lajos utca – Török Flóris utca - Nagysándor József utca – Baross utca
Előzetesen javasolt műszaki megoldás: A teljes területen 30 km/h korlátozott sebességű övezet kijelölése, a

belépőpontokon kapuk kialakításával (küszöb, szűkítés).
A tervezett forgalomcsillapítást a 78. tervlap mutatja.
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