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JAVASLATCSOMAG AZ M3-AS METRÓ 

PÓTLÁSÁRA 
Ha a Fővárosnak végre sikerül egy eredményes közbeszerzést lefolytatnia az M3-as metró 

felújításának kivitelezésére, Budapest közlekedésszervezésében az elkövetkező évek legnagyobb 

kihívása a metrópótlás gördülékeny lebonyolítása lesz. Saját hatáskörén belül a BKK kompetens 

tervet készített a buszos pótlásra, azonban a metrópótlás problémájának megoldása a BKK 2014 óta 

folyamatosan szűkülő feladatkörén jelentősen túlmutat. 

 

A hatékony pótláshoz elengedhetetlen felismerni, hogy minden egyes utas, aki nem a metrópótló 

buszra, vagy autójába ülve terheli az Üllői utat, hanem a metrópótlótól független buszokat és 

villamosokat, az elővárosi vasútvonalakat vagy kerékpárját választja, hatalmas szolgálatot tesz a 

Főváros zavartalan közlekedéséért. 

 

 
Még csak nem is tömött – hármasmetró-mércével. Ennyi utas csak alternatív útvonalakon 

szállítható el, az Üllői úti pótlóbuszokkal nem. 

 

Mivel 2014 óta nem maradt olyan szervezet, akinek feladata lenne Budapest határain belül a városi 

és vasúti közlekedésnek az összehangolása, az elővárosi vasútvonalak metrópótlásba történő 

bevonására kidolgozott javaslatcsomagunkat az összes, Budapest határain belül tevékenykedő 

közlekedési közszolgáltató és megrendelő szervezet figyelmébe ajánljuk. 
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Jasvaslatunkban áttekintjük továbbá a BKK által a buszhálózatban javasolt előremutató változásokat, 

és bemutatjuk, hogyan lehetne azt még jobban felhasználni a metrópótlás kiegészítésére. 

 

Szintén fontos kiegészítő szerepet szánunk a kerékpáros közlekedésnek, hiszen itt minimális, 

legtöbbször akár csak tájékoztató jellegű beavatkozásokkal a metrópótló buszok 

tehermentesítésénél jóval túlmutatóbb eredményeket lehet elérni. 

 

A színvonalas metrópótlás ráadásul pénzkérdés sem lehet, hiszen kiderült, hogy a pótlóbuszok 

üzemeltetése olcsóbb lesz a városnak, mint a metrót közlekedtetni, van tehát miből új vasúti 

járatokat indítani és a kerékpározást fejleszteni. 

1. A MÁV ELŐVÁROSI VASÚTVONALAINAK SŰRÍTÉSE, 

HOSSZABBÍTÁSA 
Az elővárosi vasútvonalak segítségével a metrópótló buszoktól független, alternatív útvonalat lehet 

biztosítani számos olyan utasnak, akik számára a vonat ma is számításba jöhetne. 

Az elővárosi vonatok jelenleg azonban ritkán és kiszámíthatatlanul közlekednek, főleg késő este és 

hétvégén. A tájékoztatás a városi közlekedéshez képest hiányos, és nincsenek megfelelően 

csatlakozó ráhordó járatok a vasútállomásokhoz. 

 

Szintén fontos szerepet kapnak az elővárosi vonatok abban, hogy a metrópótlás miatt funkciójukat 

vesztő, metró melletti P+R parkolókat használó, módváltó autósok számára alternatívát kínáljanak: 

miután letette autóját, egyetlen elővárosi ingázó sem fog örömmel metrópótló buszra szállni, 

azonban a városhatáron kívül, elővárosi vasútállomásokon leparkolva a metrópótlás buszait és 

dugóit elkerülve tud egyenesen a belvárosba utazni, mely jó szokását a metrópótlás végeztével is 

megtarthatja. Ez összecseng a MÁV azon erőfeszítéseivel is, hogy minden elővárosi vasútállomáson 

kisebb P+R parkolót alakítson ki. 

 

Álláspontunk szerint hatalmas lehetőséget szalaszt el Budapest azzal, hogy csak az elégségest 

próbálja megugrani a buszos metrópótlással, hiszen az elővárosi vasútban hatalmas potenciál rejlik: 

egy elővárosi közlekedésben alkalmazott Flirt motorvonat üzemeltetési költsége nagyjából 

megegyezik egy csuklós buszéval, miközben egyszerre négy busznyi utast tud dugók és 

kipufogógáz nélkül, akár kétszer olyan gyorsan a belvárosba szállítani, mint a metrópótló busz. 

 

 
 

Az M3-as metró évek óta húzódó felújításának egyetlen pozitív öröksége lehetne, ha a pótlás 

keretében bevezetett fejlesztésekkel a MÁV elővárosi vasútvonalai Budapest közlekedésének szerves 

részévé válnának. 

http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/harmas-metro-a-buszokkal-jobban-jar-a-fovaros-484126
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Monori személyvonatok sűrítése  

Miközben Budapest és Vác között mindennap, reggeltől egészen késő estig félóránként járnak az 

S70-es vonatok, addig a Nyugati pályaudvartól Ferihegyig metrópótló szerepet betöltő S50-es járaton 

csak hétköznap reggeltől kora estig biztosított a félórás ütem, egyébként a vonatok csak óránként 

járnak. A kínálat egységesítése az elővárosi vonalakon eleve szükséges lenne, de metrópótlás mellett 

ez egyenesen kulcsfontosságú, ezért az S50-es vonatok teljes üzemidőben félórás közlekedését 

javasoljuk. 

Kelenföldi közvetlen kapcsolat 

Az S36-os és G43-as vonatok meghosszabbítását javasoljuk Vecsésig. Pestszentlőrinc vasúti 

kiszolgálásának negyedórásra sűrítése mindössze egyetlen további Flirt motorvonat beállításával 

elérhető lenne, amely az S25-ös és S250-es vonatok összevonásából megtakarítható. A 

hosszabbítással a metrótól elvágott vecsési elővárosi buszok (576, 577, 580-as járatok) utasai is új 

eljutási lehetőségeket kapnának. A metrópótló funkción túl a hosszabbítással olyan új kapcsolatok 

jönnének létre, amelyek a metrópótlástól függetlenül is értékesek. 

 

 Kőbánya-Kispest Vecsés Kőbánya-Kispest 

 
érk. 

Kelenföldről 

ind. 

Vecsésre 
érk. ind. 

érk. 

Vecsérsről 

ind. 

Kelenföldre 

S36 Tárnok :01 :02 :15 :44 :56 :57 

G43 

Székesfehérvár 
:31 :32 :45 :14 :26 :27 

A vonatok továbbközlekedése Vecsésre. Az általunk javasolt új időpontok félkövérrel szedve. 

Tassi vonatok belvárosi kapcsolata 

Az S25-ös személyvonatok végállomásának áthelyezését javasoljuk a metró nélkül maradt Kőbánya-

Kispestről a Keleti pályaudvarra. Ezek a vonatok jelenleg a MÁV pazarló üzemszervezése miatt nem 

tudnak a belvárosba közlekedni, hiszen a Keleti pályaudvaron az ugyanerről a vasútvonalról 

kétóránként érkező S250-es vonatok 136 percen keresztül foglalnak el akár két vágányt is, míg az 

S25-ös vonatok Kőbánya-Kispesten is saját vágányon várakoznak utasok nélkül, 66 percen keresztül. 

Amennyiben mindkét járat közös kocsiparkkal a Keleti pályaudvarig közlekedne, a pályaudvaron 

továbbra is csak két vágányt foglalnának, és az egyik várakozó szerelvény ingáztatásával 

megoldható lenne, hogy Pesterzsébet és a belváros között egész nap félóránként lehessen 

közlekedni, felváltva az S25-ös és S250-es vonatokkal. 

 

 
Pesterzsébet 

ind. 

Kőbánya-

Kispest érk. 

Keleti pu. 

érk. 

Keleti pu. 

ind. 

Kőbánya-

Kispest ind. 

Pesterzsébet 

érk. 

S250 Kelebia páratlan :37 - páratlan :54 páros :05 - páros :19 

S25 

Kunszentmiklós-

Tass 

:10 :26 :27 :33 :32 :48 

S25 

Dunaharaszti 
páros :40 - páratlan :01 páros :58 - páratlan :18 

Az általunk javasolt módosítások félkövérrel kiemelve. Szürkével jelöltük a megszűnő részeket. 
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Takarítószemélyzet várja az S250-es vonatot a Keleti pályaudvaron. Sok idejük lesz a munkára, 

mivel a vonat több, mint két órán keresztül munka nélkül várakozik a visszaindulásra. Ezen idő alatt 

akár metrópótlásra is felhasználható lenne. 

 

Betétjáratok a lajosmizsei vasúton  

Az S21-es személyvonatok sűrítését javasoljuk, új betétjáratok indításával. Az egyvágányú lajosmizsei 

vasútvonalon a feljesztési lehetőségek szűkösek, azonban a jelenleg csak reggel, és csak egy 

irányban közlekedő ócsai betétjáratok Gyál és a Nyugati pályaudvar közötti egész napos 

közlekedtetése a metrópótlástól függetlenül is indokolt és megoldható. A pályakapacitás – 

figyelembe véve a Kőbánya-Kispest és Kispest között a közelmúltban megújult pályát is – lehetővé 

teszi óránként egy további, kifejezetten metrópótló járat indítását Kispest és a Nyugati pályaudvar 

között, Kőbánya-Kispest érintésével. Így egész nap 20 percenkénti közlekedés jöhetne létre. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a lajosmizsei vasútvonal sűrítése a közúti átjárók miatt gyakrabban 

akasztaná meg az Üllői út és az Ady Endre út forgalmát, azonban a Határ útra zúduló közúti 

forgalom intenzívebb kapuzását az autóforgalom számára (a metrópótló buszsáv miatt) 2x2 sávosa 

szűkülő belső Üllői út folyamatos közlekedésének fenntartása indokolja. 

 

 
Pestszentimre 

ind. 
Kispest 

Nyugati pu. 

érk. 

Nyugati pu. 

ind. 
Kispest 

Pestszentimre 

érk. 

S21 

Lajosmizse 
:08 :20 :42 :18 :38 :50 

S21 

Ócsa 
:51 :04 :27 :33 :53 :05 

S21 

Kispest 
 :40 :02 :58 :18  

Az általunk javasolt új indulási és érkezési időpontok félkövérrel szedve 
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2. A PÓT- ÉS HELYJEGYEK ELTÖRLÉSE  
Budapest határain belül a ceglédi vasútvonalon háromfajta távolsági vonat is közlekedik 

(gyorsvonatok Záhonyba, körIC-k és hibridvonatok Szegedre), melyekre jelenleg a városi utasok nem 

tudnak felszállni. Ezeken a vonatokon a gyorsvonati- és IC-pótjegyek városon belüli eltörlését, illetve 

a Budapest-bérletek elfogadását javasoljuk. Csupán ezzel az egy adminisztratív lépéssel majd’ 

megkétszereződik városi utasok által igénybe vehető vonatok száma Ferihegy és a Nyugati 

pályaudvar között. 

3. VASÚTI RÁHORDÓHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 

Ferencváros vasútállomás 

Az 51A villamos egész napos közlekedtetését javasoljuk, 15 percenként, létrehozva ezzel Ferencváros 

vasútállomás és a Nagykörút között a metrópótlást elkerülő kapcsolatot. 

Kőbánya alsó vasútállomás 

• Az 52-es villamos útvonalának áthelyezését javasoljuk a metró nélkül maradt Határ út helyett 

az Ecseri úton át Kőbánya alsó vasútállomásig, a metrót kiegészítő vasúti kapcsolatra 

ráhordó járatként. Kőbánya alsó vasútállomásnál a hasonló üzemidejű és gyakoriságú 52-es 

és 62A villamosok összeköthetők, a metrópótlástól függetlenül is hasznos fonódó villamost 

létrehozva, immár Pesten. Ennek az üzemeltetési költsége alig volna magasabb, mint az 

eredeti terv, viszont sokkal használhatóbbá tenné az 52-es járatot. 

• A 185-ös busz és a vasút menetrendjének összehangolását javasoljuk, amely szükségtelenné 

teszi a 85-85E járatok megbolygatását, és az új 285E járatot, hiszen így egy már létező járat 

tudna a metrópótlástól független eljutási alternatívát kínálni a belváros felé. 

Pestszentlőrinc vasútállomás 

A 183-as busz meghosszabbítását javasoljuk Pestszentlőrinc vasútállomásig, így a járat mindkét 

végállomásánál a vasúthoz tud csatlakozni. A 183-as busz a vasútvonalakhoz igazodóan sűríthető, 

és ehhez a 182-184-es buszok menetrendje is igazítható. 

Ferihegy vasútállomás 

A 236-os és 236A buszok jelenleg a villamossal lefedett Üllői úton közlekednek, miközben a Halomi 

úton lakók számára a 182-es buszcsalád mellett nincsen a metrótól független közlekedési alternatíva. 

Ezért a 236-os és 236A buszok áthelyezését javasoljuk a Halomi útra, a Béke tér és a Szarvas csárda 

tér között. 

Pestszentlőrinc alsó vasútállomás? 

Amennyiben a metrópótlás kezdete valóban a jelenlegi tervek szerint húzódik el, még elegendő idő 

áll rendelkezésre a lajosmizsei vasútvonalon az S21-es vonatok számára a Szentlőrinci út 

felüljárójánál egy megállóperont kialakítani. Itt minden további intézkedés nélkül biztosít ráhordást 

a 36-os busz a Szentlőrinci úti és a Havanna-lakótelep, a 198-as busz pedig betéréssel a Gloriett-

lakótelep irányából. 
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Kispest vasútállomás 

• A 42-es villamos meghosszabbítását javasoljuk a Hofherr Albert utcába, az üzemi célokra 

jelenleg is használható vágányon át a vasútállomás gyalogos felüljárója mellé, ahol 

ideiglenes peron építhető ki. 

• A 93-as és 93A buszok megállójának áthelyezését javasoljuk az állomásépület elé, az Erkel 

Ferenc közön való betéréssel. 

• A 199-es busz meghosszabbítását javasoljuk a vasútállomásig. 

• A 236-os és 236A buszok meghosszabbítását javasoljuk idáig. Annak érdekében, hogy a 

járat mindkét irányban a Havanna lakótelep súlypontját tárja fel, javaslatunk szerint a Vecsés 

felé közlekedő buszok is a Barta Lajos utcán át közlekednének, a 194E számára kiépített 

megállókat érintve. 

Soroksár vasútállomás 

A 135-ös és 166-os autóbuszok betérítését javasoljuk az állomásépülethez, a menetrendek vasúti 

közlekedéshez hangolása mellett. 

 

 
A térkép nagy méretben ide kattintva érhető el 

Térképalap: © OpenStreetMap közreműködők 

http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017-03_M3_potlas-vasut.png
https://www.openstreetmap.org/copyright
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4. A VOLÁNBUSZOK IS JÁRJANAK A NAGYVÁRAD TÉRRE! 
A Soroksáron át közlekedő számtalan Budapest-bérlettel is igénybe vehető Volánbusz-járat 

megfelelő utastájékoztatás mellett szintén nagyobb szerepet tudna kapni a metrópótlásban. A 

szétaprózott vonalhálózat a városi utasok számára nehezen értelmezhető. Javasoljuk, hogy a 600-

as járatcsoport számára a BKK által városi közlekedésben alkamazottal azonos kivitelű menetrendi 

hirdetmények készüljenek, és a járatokat tüntessék fel a Futár utazástervezőben is. Érthetetlen 

továbbá, hogy miért nem egész nap a Nagyvárad térre közlekednek ezek a buszok, miközben a 

metróvégállomás elérését biztosító hosszabbításra még a legtöbb buszt lekötő reggeli 

csúcsidőszakban is van elég erőforrás, ezért a buszok számára egész napra a Nagyvárad térig való 

közlekedést javasoljuk. 

5. EGYSÉGES UTASTÁJÉKOZTATÁS 
Javasoljuk a vasúti járatok tételes feltüntetését a BKK térképein és a Futár utazástervezőben. Ez egy 

olyan olcsó, csupán adminisztratív lépés, amely elengedhetetlen a vasútvonalak metrópótlásban való 

sikeres szerepvállalása érdekében. Javasoljuk továbbá, hogy a vasútállomásokra olyan csomóponti 

eligazító tájékoztatás kerüljön ki, amelyet jelenleg a BKK a metróállomások környékén és az 

aluljárókban alkalmaz, hogy a vonatok és a ráhordó járatok közötti átszállás zökkenőmentes legyen. 

 

ELŐREMUTATÓ ELEMEK A BKK METRÓPÓTLÁSI TERVÉBEN:  

Pesterzsébetről egyenesen a belvárosba 

• Ma az 52-es villamos Pacsirtatelepről kerülővel éri el a 3-as metrót, a környék lakói gyakran 

ma is a többszöri buszos átszállást választják belvárosi utazásaikhoz. Az 51-es villamos 

meghosszabbításával egyenesen a Nagykörútig lehet majd utazni. 

• A H6-os hév alig használt megállóinak régóta esedékes felhagyása is tovább gyorsítja a XX. 

és XXIII. kerület közlekedését. 

A metrópótlót tehermentesítő, alternatív buszjáratok 

A helyzethez képest kényelmes eljutást jelent majd az új 223E gyorsjárat, illetve a Pestszentlőrinc 

felől érkező expresszjáratok (84E, 89E, 94E, 254E, 294E) sem az Üllői utat terhelik majd. A 254E 

meghosszabbítása valódi alternatívát jelenthet Pestszentimre legkülső területeinek. 

 

Nem kerüli el az Üllői utat, de hasznos új járat a 42-es villamos meghosszabbításának előhírnökeként 

betudható 194E, illetve a reptérről továbbra is átszállásmentes kapcsolatot biztosító 200E. 

Régóta esedékes egyéb változatások 

Rákoskeresztúr térségében 2014-ben félbemaradt a hálózatmódosítási csomag bevezetése, ennek 

felfrissítése időszerű, például elindulhat a 167-es busz a 161A és a 162A helyett. 
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6. A METRÓPÓTLÓKAT MÉG JOBBAN TEHERMENTESÍTENI KELL! 

Gyorsabb villamosok Pesterzsébeten 

Az 51-es villamoson, a H6-os hév BKK által tervezett megállóhely-racionalizáláshoz hasonlóan, a 

Soroksári út menti rozsdaövezet nem használt megállóinak (Fegyvergyár utca, Illatos út, Kén utca, 

Hentes utca) is javasoljuk a kihagyását. A villamos ezáltal gyorsítható lenne, illetve a Pacsirtatelep 

számára nyújtott új kapcsolatot még vonzóbbá tehetné. 

 

A BKK tervében a szabótelepi hurokban közlekedő 52-es villamos továbbra is a Határ útig 

közlekedne, ahol azonban metrókapcsolat nem érhető el. Javaslatunk szerint az 52-es villamos a 

metrópótló mellett a vasúthoz is csatlakozna, és 3-as villamos vonalán, az Ecseri út érintésével 

érhetné el Kőbánya alsó vasútállomást, a József Attila lakótelep számára is sűrítve a metrópótlótól 

független kapcsolatot. Kőbánya alsó vasútállomásnál az 52-es villamos akár össze is köthető a 

hasonló gyakoriságú és üzemidejű 62A járattal egy új, fonódó villamosvonalat létrehozva. 

Pesterzsébet 

A 123-as buszcsalád gyűjtőterületéről a 223E jó alternatívát jelent a Nagykörút felé, de a BKK terve 

szerint a 123-as továbbra is a Határ úthoz, a metrópótló buszhoz szállítaná az utasokat, kerülőúton 

át, felesleges busz-busz átszállást létrehozva, a szűkös metrópótló-kapacitást meddően terhelve. 

Ezért a 123-123A buszok közlekedtetését is a Gyáli úton át javasoljuk, a Nagyvárad térre, a Gyáli úton 

javasolt buszsáv kihasználásával. 

Kispest, Wekerletelep 

A BKK terve szerint a 194-es változatlan útvonalon közlekedne, a Gloriett-lakótelep utasait az új 194E 

szolgálná ki. Az alternatív útvonalak teljes kiaknázásaként a 194-es busz meghosszabbítását 

javasoljuk a 99-es útvonalán a Blaha Lujza térre, vagy ha ezt a Népszínház utcai végállomás 

kapacitása nem teszi lehetővé, az Orczy téren át a Keleti pályaudvarra. Így Kispest kertvárosi részéről 

is vonzó alternatívát jelentene a Vajda Péter utcán keresztül elkerülni a metrópótló buszokat. 

Továbbá célszerű lenne a 194-esen csuklós buszokat közlekedtetni, amik a jelenleg közlekedő szóló 

járműveknél 60%-kal több utast tudnának befogadni.  

Újhegy, Óhegy 

Nem támogatjuk a 285E járat bevezetését. Újhegyről így három különböző járat összehangolását 

kellene megoldani, ami ugyan menetrendileg nem lehetetlen, de a gyakorlatban az ilyen 

hálózatokon rendszeresen egymásra torlódnának a járművek. 

Ehelyett javasoljuk a 85-85E sűrítését, és a 185-ös járat vasúti hangolását, ami így szintén a 

metrópótlástól független eljutást biztosítana Kőbánya alsó vasútállomáson keresztül a belváros felé. 

Rákoshegy 

Javasoljuk, hogy csak a BKK javaslata szerinti 168E közlekedjen, a gyárhoz betérő 168-as pedig 

kizárólag műszakváltáskor, 168B jelzéssel. A kitérő költséges, megnehezíti a hangolást, és az 

átutazóknak veszteséget okoz. Az így okozott 4-5 perc rágyaloglás hasonló környezetben 

elfogadható érték. 
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A térkép nagy méretben ide kattintva érhető el 

Térképalap: © OpenStreetMap közreműködők 

7. A GYÁLI ÚT NEM MARADHAT BUSZSÁV NÉLKÜL! 
Gyál közlekedésében a csak csúcsidőben közlekedő 94E nem illeszkedik az egyenletes, hangolt 

menetrendbe, miközben csak 3 perccel gyorsabb, mint a többi járat. Az expresszjáratok megállási 

rendjének egységesítését javasoljuk. Javaslatunk szerint Pestszentimre vasútállomás és a Nagyvárad 

tér között a 94E és a 254E buszok is a 84E-89E-294E megállási rendjével közlekednének (ez a 94E 

és a 294E összevonását jelenti). Minden busz megállna a jelentősebb forgalmú Kossuth Lajos utcánál, 

az alacsonyabb forgalmú Használtcikkpiac helyett, valamint a Határ út feletti felüljárón való gyors 

átjutás mellett is fontosnak tartjuk a csatlakozást itt a harántirányú villamosokra, ezért új megállópár 

kiépítését javasoljuk a Gyáli úton, a Csengettyű utcai gyalogos átkelőhelynél. 

http://kozlekedotomeg.hu/docs/Kozlekedo_Tomeg_2017-03_M3_potlas-egyeb.png
https://www.openstreetmap.org/copyright
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A térségben az összes nagy forgalmú bevezető úton (Soroksári út, Kőbányai út, Jászberényi út, 

valamint az Üllői úton is) a metrópótló buszok számára buszsáv segíti a közösségi közlekedés 

előnyben részesítését. A megnövekedett buszforgalomra tekintettel a Gyáli úton közlekedő 

járatoknak is buszsáv kialakítását javasoljuk. Ez megoldható a közúti áteresztőképesség csökkentése 

nélkül, hiszen azt alapvetően a csomópontok határozzák meg, a buszsáv pedig akkor is hatékony, 

ha a szűk keresztmetszetet jelentő Könyves Kálmán körúti csomópont járműosztályozója előtt véget 

ér. Így egy zöld lámpa ideje alatt ugyanannyi jármű jutna át, mint korábban, tehát a sor ugyanolyan 

hosszú lenne, csak kettő helyett egy sávban állna, végighaladni rajta nem igényelne több időt. 

(Ugyanilyen elven működik a buszsáv például a Szépvölgyi úton.) 

8. KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK IS SZÜKSÉGESEK 
A metrópótlás gördülékeny lebonyolításában minden olyan utas nagy segítséget jelent, aki nem a 

pótlóbuszon foglal helyet, és nem is autóban ül, hanem kerékpárral indul útnak. A metrópótlás kiváló 

alkalom a városi kerékpározás népszerűsítésére, aminek az utak tehermentesítésén jóval túlmutató 

hatásai is vannak, hiszen a bringások egészségesebb, energikusabb, tudatosabb életet élnek. Erre 

Bécs közlekedési vállalata, a Wiener Linien is felfigyelt, és 2016 nyarán az U4-es vonal külvárosi 

szakaszának felújításakor külön kampányt indított az utasok minél nagyobb részének nyeregbe 

ültetéséért. 

A bécsi példát követve javasoljuk a kerékpáros alternatív útvonalak kijelölését, és a minél szélesebb 

körű hivatalos kommunikációt. Ezek szintén a metrópótlástól függetlenül is szükséges, kis 

költségvetésen megvalósítható beavatkozások. 

• A külvárosok felől fő kerékpáros közlekedési tengelyként a Mészáros Lőrinc utcát javasoljuk, 

amely nyugodt, sík, forgalomcsillapított utcaként tárja fel Kispestet, miközben a Gyáli úti 

kerékpárúton át kapcsolatot nyújt a belvárossal, a Pozsony utcán át pedig a XVIII. kerület 

mindhárom nagy lakótelepével (Alacska, Gloriett, Havanna). 

o A javasolt kerékpáros tengely túlnyomó részén csupán apró forgalomtechnikai (rövid 

egyirányú szakaszok kétirányúsítása) és tájékoztató jellegű (kerékpáros nyomok, 

útirányjelző táblák) beavatkozások szükségesek. 

o A Ferencváros vasútállomás alatti aluljáróban a közelmúltban alapos indok nélkül 

kihelyezett “kerékpárral behajtani tilos”-táblák lecserélését javasoljuk a Kőbánya felső 

vasútállomáson is alkalmazott, a gyalogos-kerékpáros közös felülethasználatot 

biztonságosan és kulturáltan ösztönző, “kerékpárral lépésben” táblákra. 

o A Mészáros Lőrinc utca és a Pozsony utca közötti szakaszon a lajosmizsei vasútvonal 

keresztezésénél a nem hivatalos átjáró legalizálását javasoljuk egy egyszerű, de 

kerékpárral lépésben leküzdhető labirintkorláttal biztosított átjáró kiépítésével. 

http://kerekparosklub.hu/becsben-a-bicikli-is-besegit-a-metropotlasba
http://kerekparosklub.hu/becsben-a-bicikli-is-besegit-a-metropotlasba
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Közös felülethasználatot biztonságosan és kulturáltan ösztönző, “kerékpárral lépésben” tábla 

Kőbánya felsőn 

 

• Pesterzsébet felől a Gubacsi út jelent alternatívát a Soroksári út intenzív forgalmának. Az út 

déli szakaszán (az újpesti Görgey Artúr utcához hasonló módon) adott a konfliktusmentes, 

közös vasúti-kerékpáros felülethasználat, de a Gubacsi út mindkét végén szükséges a 

csomópontok kerékpárosbarát kialakítása. Pesterzsébetről a Duna bal partján fekvő EuroVelo 

6 nemzetközi kerékpáros nyomvonal is alternatívát jelenthetne, azonban ennek több 

szakasza is siralmas állapotban van, a Topánka utca felől pedig szükséges lenne egy 

átjárható kapcsolat kialakítására a kerékpáros tengellyel. 

• A külvárosokban kiváló közlekedési alternatíva lehet továbbá a bicikli és az elővárosi vonatok 

kombinálása, különösen, ha a javaslatunkban szereplő járatsűrítések megvalósulnak. Ennek 

feltétele azonban minden vasútállomáson a biztonságos kerékpártárolási lehetőség megléte, 

ezért a BKK által elindított, hévmegállókra koncentráló B+R építési projekt kiterjesztését 

javasoljuk a metrópótlásban érintett vasútállomásokra is. 

• Közvetlenül a metrópótlás területén, az Üllői úton a kerékpárút hiányos, nehezen 

használható. Ennek komplex fejlesztése lenne indokolt, de védett kerékpársáv számára csak 

a metrópótlást követően, a pótlóbusz-sávok helyén fog felszabadulni terület. A metrópótlás 

időtartamára a Határ út és az Ecseri út között az Üllői út déli oldalán végigfutó, a pótlás miatt 

P+R funkciójukat részben elvesztő parkolók szervizútjának kétirányú átjárhatóságát 

javasoljuk. Ezen útvonal forgalomtechnikailag megfelelő továbbvezetése szükséges a 

Népliget körsétánya felé, ahonnan kisebb forgalmú utakon (Elnök utca, Vajda Péter utca) 

kényelmesen lehet továbbtekerni a belváros felé. 
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• A metrópótlás által érintett legbelső területen – ahol a rövid, néhány megállós utazásokat 

még gyalog is gyorsabban lehetne megtenni, mint a metró és a pótlóbusz között átszállni – 

a pont ilyen utazásokban verhetetlen Bubi közbringarendszer kiterjesztését javasoljuk. 

Véleményünk szerint a metrópótlás sokkal jobb “ürügy” a Bubi bővítésére, mint a vizes 

világbajnokság, (ahol a közbringa inkább városmarketing, mintsem közlekedési célokat 

szolgálna), vagy az, hogy a főváros főpolgármestere melyik kerületben lakik. Az általunk 

javasolt 15 új dokkolóállomás: 

o Mester utca / Ferenc körút 

o Tinódi park 

o Klinikák M 

o Kerekerdő park 

o Ludovika tér  

(Közszolgálati Egyetem) 

o Haller utca / Soroksári út 

o Mester utca / Haller utca 

o Szent István kórház  

(Haller utca) 

o Nagyvárad tér M 

o Rezső tér 

o MÁV-székház 

(Könyves Kálmán körút) 

o Népliget M 

o Ferencváros vasútállomás 

o Művészetek Palotája 

o Közvágóhíd H 
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