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1. Vezetői összefoglaló 
 

Budapest kerékpáros fejlesztésének jövőképe 

Budapesten a kerékpározás meghatározó közlekedési mód, nagyban hozzájárul a jó 

hangulatú, élhető, mobil, és virágzó gazdaságú város kialakulásához. A kerékpározás 

általánosan elfogadott, gyors, biztonságos és támogatott közlekedési mód. A kerékpáros 

közlekedés részarányának növekedése javítja a városi életminőséget. A kerékpározás a 

közösségi közlekedéssel, gyaloglással és egyéb közlekedési módokkal kombinálva, 

hozzájárul a gépjárműforgalom egy részének kiváltásához levegőt, teret, és lehetőséget 

teremtve az itt élők számára az optimális közlekedési mód szabad megválasztásához és a 

közlekedők harmonikus együttműködéséhez. 

A kerékpározás, mint közlekedési mód fejlesztése, részarányának jelentős növelése már 

több éve a szerepel Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos céljai között. Mára a 

kerékpáros forgalomban lényeges változás állt be: nem csupán a megfogalmazott célokban, 

hanem a tényleges kerékpárhasználatban is: a szabadidős kerékpárhasználathoz képest 

megnőtt a hivatásforgalom jelentősége. 

A településrendezés körébe tartozóan a „Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 

koncepció” tartalmának felhasználásával 2013-ban készül „Budapest területfejlesztési 

koncepciója”. A területfejlesztési koncepción belül a „7. Budapest komplex szerepkörének 

megfelelő közlekedés megteremtése” cél általános összefoglalásában és két fejezetben is 

megjelenik a kerékpáros közlekedés. A fenntartható fejlődés szempontjából fontos, hogy a 

helyváltoztatás iránti igények a terület-város szerkezetének tervszerű alakításával fajlagosan 

csökkenjenek, és az utazási szokások tudatos befolyásolásával eltolódjanak a 

környezetkímélő közlekedési módok felé Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a városi közösségi 

közlekedésre, valamint a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre. 

A kerékpározást támogató várospolitika célja nem az, hogy egy kisebbségi csoport 

speciális igényeit kielégítse. A kerékpározás ügye nem egy viszonylag szűk használói réteg 

érdekvédelmi problémája, hanem az egész város érdekét szolgáló lehetőség. Ezért a 

városfejlesztés során a „kerékpárosok”-at nem egy elkülöníthető társadalmi csoportként kell 



A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója   

 

 

  4/66 

 

 

tekinteni. Budapesten bárki lehet kerékpáros, ha az adott utazásához éppen a biciklit 

választja. A várospolitika ehhez a döntéshez kíván támogatást nyújtani.  

Budapest kerékpárosbaráttá tétele magában rejti annak a lehetőségét, hogy a Főváros a 

közép-európai régió éllovasa legyen, de egész Európának példát mutathat jó adottságainak 

(közösségi közlekedés jelentős aránya) és a jövő megoldásainak kombinálásával.  

A koncepcióban javasolt intézkedések legtöbbje csak széleskörű egyeztetések segítségével 

valósítható meg, sikerük nagymértékben függ az érintett szervezetek közötti 

együttműködéstől, a szükséges források biztosításától.  

A koncepció átfogó céljai: 

 A Budapesti kerékpáros közlekedés részaránya 10%-ra növekedjék 2020-ig.  

A növekedés főként az egyéni gépjárműhasználat kiváltásával történjék. 

 A kerékpározás biztonsága és elfogadottsága növekedjék. 

A célok eléréséhez kijelölt intézkedési területek: 

(1) Szemléletformálás az intézményrendszer és a felhasználók körében egyaránt: 

 a kerékpározás általános népszerűsítésével, 

 a közlekedésbiztonság javításával, 

 tájékoztatással, 

 szakmai közvélemény formálásával. 

(2) Vonzó kerékpárosbarát környezet létrehozása: 

 összefüggő kerékpáros főhálózat megvalósításával, 

 kerékpárosbarát mellékúthálózat kialakításával és területi beavatkozások 

végrehatásával, 

 a kerékpártárolás és kiegészítő szolgáltatások fejlesztésével, kombinált 

közlekedés támogatásával, 

 közösségi kerékpár rendszer kialakításával (Bubi), 

 a kerékpáros infrastruktúra karbantartásával, 

 regionális és turisztikai kapcsolatok fejlesztésével. 
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(3) Partnerség és együttműködés: 

 szakmai és civil szervezetekkel, 

 a kerékpározás közlekedésszervezésbe való integrálásával, 

 kiszámítható finanszírozási háttér kialakításával. 

Az intézkedések beavatkozási területei, potenciálok: 

I. Belső városrész: a Bubi közösségi kerékpár rendszer és a komplex 

kerékpárosbarát fejlesztés teheti a belső zónát teljes egészében kerékpárral 

könnyen átjárhatóvá.  

II. Hungária gyűrűn belüli részen a kapacitív kerékpáros főhálózati elemek 

fejlesztése, a városrészek közötti kapcsolatok megteremtése és vonzó 

kerékpáros szolgáltatások fejlesztése a fő feladat 

III. Lakóterületi és külső kerületi fejlesztések: A külső városrészek esetében a 

helyi kerékpáros kapcsolatok fejlesztése és a városközpontok közti kapcsolat 

fejlesztése segítheti a kerékpáros munkába járást és javíthatja a regionális és 

turisztikai úti célok kerékpáros elérhetőségét, a B+R feltételek kialakítása 

hozzájárulhat a kombinált közlekedési módok térnyeréséhez. 

 

A kerékpáros közlekedés fejlesztése nem azonos a kerékpárutak építésével. A kerékpáros 

közlekedésben sikeres nagyvárosok mindegyikére jellemző, hogy komplex stratégia mentén, 

a városfejlesztés és városgazdálkodás összefüggéseiben gondolkodva, a kerékpározást 

érintő számos intézkedést valósítottak meg párhuzamosan. A kerékpáros közlekedést nem a 

„normális” közlekedésen felüli többletként, luxusként fogalmazzák meg, hanem alapvető 

várospolitikai kérdésként. 

A közlekedési eszköz megválasztásakor az emberek a következő tényezők alapján 

döntenek: gyorsaság, biztonság, kényelem, olcsóság. A kerékpározás vonzóvá tételéhez 

ezek mindegyikén javítani szükséges. 

Az egyes intézkedési területeken kitűzött célokat és az intézkedések 2020-ig elérendő 

eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:  
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

A kerékpározás a közlekedés egyenrangú része legyen mind a közlekedők, mind a 

szakemberek szemében. Váljon közismertté, hogy rövidtávú utazások esetén a 

kerékpározás a legelőnyösebb, leggyorsabb közlekedési mód. A közlekedők 

legyenek kölcsönösen tekintettel egymásra, a biztonságos közlekedéshez megfelelő 

készségeket sajátítsák el és alkalmazzák. 

 CÉL EREDMÉNY 

1.1. A kerékpározás általános 

népszerűsítése 

A kerékpározás általánosan elfogadott, a 

többség szemében vonzó utazási mód. 

A kerékpározás részarányának 

érzékelhető növekedése városi szinten. 

1.2. A közlekedésbiztonság javítása A kerékpározók és más közlekedők 

közötti konfliktusok, balesetek száma 

fajlagosan csökken. 

1.3. Tájékoztatás mértékének és 

színvonalának növelése 

 

A felhasználók döntően kedvezően 

értékelik a kerékpáros közlekedés 

tájékoztatási rendszerét. 

1.4. Szakmai közvélemény formálása A közigazgatásban, ill. a városfejlesztési 

és közlekedési szakmában dolgozó 

szakemberek számára a kerékpározás 

elfogadott, többségük szemében 

támogatandó közlekedési mód, és ehhez 

megfelelő, naprakész szakmai tudással 

rendelkeznek. 
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VONZÓ KERÉKPÁROZÁSI KÖRNYEZET 

Az utazás kiindulópontjától a célpontjáig megfelelő környezetben, biztonságosan és 

kényelmesen kerékpározható úthálózat, és az alapinfrastruktúrát kiegészítő 

szolgáltatások és létesítmények jöjjenek létre. 

(VONZÓ közlekedés  = gyors, biztonságos, kényelmes, olcsó) 

 CÉL EREDMÉNY 

2.1. Kerékpáros főúthálózat kialakítása A kerékpáros főhálózat átlagban legalább 

évi 20 km-rel növekszik, eléri a 400 km-t. 

2.2. A közúthálózat kerékpáros-barát 

átalakítása 

A teljes budapesti közúthálózat 

felülvizsgálatra kerül, a szükséges 

helyeken megtörténnek a kerékpározást 

segítő beavatkozások. 

2.3. Kerékpártárolás és kiegészítő 

szolgáltatások fejlesztése 

Kerékpártárolás és parkolás 

feltételeinek javítása 

 

 

 

 

Városközponti és kerületközponti területeken, 

intézményi, szolgáltatási, munkahelyi 

területeken a funkciókhoz illeszkedően 

legalább 200 méteres sűrűséggel 

rendelkezésre álljanak kerékpártárolók. 

 Kombinált közlekedés 

előmozdítása B+R 

kerékpártárolókkal 

 

Kombinált közlekedés 

előmozdítása kerékpárszállítással 

 

A metró, hév és vasút megállóinak 90%-ánál 

az előírásoknak megfelelő B+R parkoló áll 

rendelkezésre. 

A kerékpárszállítás engedélyezett az M4-es 

metrón, valamint bizonyos busz- és 

villamosjáratokon is meghatározott 

feltételekkel.  
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 Kényelmi szolgáltatások Támogatási, ösztönzési formák működnek a 

háttér szolgáltatások segítésére 

2.4. Közösségi kerékpár rendszer 

(Bubi) kialakítása 

A Bubi kerékpáros közösségi közlekedési 

rendszer üzemel legalább 75 

gyűjtőállomással, 1000 kerékpárral, és igény 

szerint bővül. 

A Bubi rendszer felhasználóinak száma éves 

szinten 12000 fő, a napi utazások száma 

éves átlagban 5000 utazás/nap. 

2.5 A kerékpáros infrastruktúra 

karbantartása 

 

Az infrastruktúra valamennyi elemének 

fenntartása a szolgáltatási színvonal 

megőrzését biztosító 

követelményrendszer szerint 

folyamatosan megoldott. 

2.6 Regionális és turisztikai 

kapcsolatok fejlesztése 

 

Az országos kerékpáros turisztikai 

törzsúthálózat elemeinek budapesti 

szakaszai megfelelő szolgáltatási szinttel 

kiépülnek. (Dunamenti EuroVelo 

útvonalak, Budapest – Balaton útvonal, 

Kelet-Magyarországi útvonal) 

Budapest és környékének legfőbb 

rekreációs területei kijelölt kerékpáros 

útvonalakon elérhetők, ezeket megfelelő 

promóció támogatja. 
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PARTNERSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Valósuljon meg a kerékpározás közlekedésszervezésbe és való integrálása, az 

intézményi, jogi és finanszírozási háttér legyen alkalmas a hatékony és vonzó 

kerékpáros közlekedés megteremtéséhez és üzemeltetéséhez. Szakmai és civil 

együttműködések, közös tanulási folyamat által kapjon nagyobb teret a kerékpárral 

közlekedők érdeke. 

 CÉL EREDMÉNY 

3.1. Szakmai és civil szervezetekkel való 

együttműködés 

 

A célcsoportok igényeinek 

becsatornázása kooperatív módon 

megtörténik. 

Rendszeres szakmai és civil 

konzultációra kerül sor kerékpáros 

fejlesztés témájában. 

3.2. Kerékpáros közlekedés integrálása 

a közlekedésszervezésbe 

A közterületen történő beavatkozások, 

átalakítások minden esetben 

megvizsgálják a kerékpáros közlekedés 

szempontjait és megvalósítják a 

kerékpározást segítő elemeket. 

3.3. Kiszámítható finanszírozás 

 

A kitűzött céloknak megfelelő ütemben 

biztosított a program megvalósításának 

fedezete. A partnerek között megoszlik a 

finanszírozás terhe. 
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Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a siker nem elsősorban önálló kerékpáros 

projektek megvalósításán múlik. Legalább ennyire fontos az, hogy a városban egyébként is 

folyó fejlesztések, átalakítások megvalósításánál figyelembe veszik a kerékpáros közlekedés 

szempontjait és alkalmazzák a kerékpározást segítő változtatásokat. A saját beruházású 

útfelújításokhoz hasonlóan a területfejlesztő magánberuházások is jelentős közterületi 

átalakításokat eredményeznek, melyekhez utólag már nem, vagy csak nagy nehézségek 

árán lehet a kerékpáros közlekedést segítő beavatkozásokat illeszteni. A koncepció 

eredményes végrehajtása nem lehetséges a kerületekkel való partneri együttműködés 

nélkül: a kerületek, mint a településrendezési tervek jóváhagyói, a tulajdonukban levő utak 

kezelői és fejlesztői, meghatározó szerepet játszanak a közterületek alakításában.  

A koncepció nyomán részletes program kidolgozása szükséges a 2020-ig kitűzött célok 

megvalósításához. A koncepció egyes elemei már a program kidolgozása alatt 

megvalósíthatóak, ezek összhangban vannak már előkészített illetve folyamatban levő 

projektekkel, melyeket a 2016-ig tervezett rövid távú program foglalja össze. 

A koncepció megvalósításának javasolt főbb mérföldkövei:  

2013: Koncepció és a rövidtávú program jóváhagyása 

2014: 2014-2020 közötti részletes program kidolgozása 

2016: Program időközi értékelése, felülvizsgálata, aktualizálása 

2020: Értékelés, új program 
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Budapest korszerű kerékpáros-barát fejlesztéséhez a BKK az alábbi tervezési és fejlesztési 

szempontokat és alapelveket tekinti irányadónak. 

A BUDAPESTI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉS SZEMPONTJAI, ALAPELVEK: 

 

 A fővárosban a kerékpár legyen mindenki által választható utazási alternatíva. 

Általános cél, hogy mindenhonnan mindenhová biztonságosan el lehessen jutni 

kerékpárral is.  

 A fővárosban biztosítottak legyenek a gyors, kényelmes és biztonságos kerékpározás 

feltételei, és legyen sűrűn elérhető biztonságos közterületi kerékpárparkolás. 

 A fővárosban alakuljon ki kapacitív, gyors, akadálymentes kerékpározást biztosító 

főhálózat, és a lakóterületek, intézményi területek átjárhatóságát biztosító 

kerékpárosbarát úthálózat.  

 A fővárosban valósuljon meg a kerékpár előnyben részesítése mind a forgalmi 

helyzetekben, mind a döntéshozatalban, mind a szabályozásban és üzemeltetésben. 

 A fővárosi fejlesztések során a kerékpáros szempontrendszer kerüljön 

érvényesítésre, valamennyi útfelújításnál, közúti beavatkozásnál és közterület 

rendezésnél. A tömegközlekedés és a gépjárműforgalom igényeivel összhangban 

valósuljon meg a gyalogos, kerékpáros forgalom igényeinek színvonalas 

kiszolgálása. 

 A fővárosban valósuljon meg a kerékpár és közösségi közlekedés integrációja 

(kerékpárszállítás, buszsáv, B+R kerékpártárolás) –ehhez minden közösségi 

közlekedés fejlesztés vegye figyelembe a kerékpáros szempontokat. 
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2. Bevezetés 

A kerékpáros koncepció feladata, hogy elhelyezze a kerékpáros közlekedés szerepét a 

budapesti közlekedésben, meghatározza a legfontosabb ágazati célokat és fejlesztési 

irányokat. Célként a kerékpáros közlekedés részarányának 2020-ig 10%-ra való növelését 

fogalmazza meg, összhangban Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervével. A 

koncepció célja a rövid utazások esetén a gépjárműhasználat visszaszorítása, 

kerékpározással való helyettesítése. A kerékpárosbarát közlekedési környezet 

megteremtése nem választható szét a többi közlekedésfejlesztési feladattól. 

Az alábbiakban a kerékpáros koncepció elkészítésének körülményeit, előzményeit mutatjuk 

be, a hazai és európai uniós közlekedéspolitikába való illeszkedéssel együtt, továbbá a 

társadalmi és jogi környezetet, ahol a kerékpározás jellemezői dinamikus változást mutatnak. 

2.1. Illeszkedés a magasabb szintű koncepciókhoz 

2.1.1. Az Európai Unió közlekedéspolitikája 

Az Európai Bizottság 2011-ben elfogadott Fehér Könyve,”Útiterv az egységes európai 

közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony 

közlekedési rendszer felé" összefoglalja az európai közlekedés politikai jövőképét. Egyik 

fontos célja a közlekedési rendszer versenyképessé és erőforrás-hatékonnyá tétele és 

a mobilitás támogatása a 60%-os kibocsátás csökkentési célkitűzés elérése mellett, 

másik a tiszta városi közlekedés és ingázó forgalom.  

"Városon belül könnyebb átállni a környezetbarátabb közlekedési módokra, mivel enyhébbek 

a jármű hatótávolságával szembeni elvárások, és nagyobb a népsűrűség. Nagyobb a 

tömegközlekedési kínálat, és dönthetünk a gyaloglás vagy a kerékpározás mellett is. A 

torlódások, a rossz levegőminőség és a zajártalom problémája ellenben a városokat érinti 

leginkább. A közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátásoknak mintegy negyede 

tudható be a városi közlekedésnek, és a közúti balesetek 69%-a városban következik be. A 

„hagyományos tüzelőanyaggal működő” járműveknek a városi környezetből való fokozatos 

kivonása erősen hozzá fog járulni a kőolajfüggőség, az üvegházhatású gázkibocsátás és a 
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légszennyezés jelentős csökkentéséhez. Ehhez ki kell építeni az új járművek tüzelőanyag-, 

illetve energiaellátását biztosító infrastruktúrát is."  

Konkrét célkitűzések a kerékpározás támogatásával összefüggésben következők: 

"(1) A városi közlekedésben a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” gépjárművek 

használatát 2030-ig felére kell csökkenteni, 2050-re pedig teljesen ki kell küszöbölni; a 

jelentősebb városközpontok logisztikáját alapvetően szén-dioxid-mentesíteni kell2030-ra." 

"(9) A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban 

az Európai Unió arra törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések száma. 

Gondoskodni kell arról, hogy az Európai Unió a közlekedésbiztonságban és -védelemben 

világelső legyen valamennyi közlekedési mód tekintetében." 

(EU Fehér Könyv, 2011) 
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2.1.2. Nemzeti Közlekedési Stratégia 

A Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozása jelenleg folyik. Benne kiemelt szerepet kap a 

kerékpáros közlekedés, melyre vonatkozóan külön előkészítő dokumentum készült, a 2007-

2013 közötti Kerékpáros Magyarország Program figyelembevételével, továbbfejlesztésével. 

A Kerékpáros Magyarország Programban meghatározott teendők és célkitűzések 

Budapestet is érintik, amelyeket a szinergiák kihasználása érdekében a javasolt 

intézkedések megvalósításánál figyelembe kell venni. 

Ehhez számos, prioritásként kezelt tevékenységet dolgoztak ki, melyekből a 

leglényegesebbek: 

o Országos kerékpárút-törzshálózat tervezése és a kerékpárutak nyilvántartása 

o Közlekedési célú kerékpárút hálózat kiépítése - célja a helyi és helyközi 

mindennapi kerékpározáshoz szükséges úthálózat megteremtése a 

kerékpárosok igényeihez és a forgalmi helyzethez alkalmazkodó műszaki 

megoldásokkal 

o Kerékpárutak felújítása és karbantartása 

o Kerékpártárolók és parkolók kialakítása 

o Kerékpár és közösségi közlekedés összekapcsolása - cél a nagyvárosok és 

elővárosok forgalmi terhelésének csökkentése, az intermodalitás elősegítése 

o Kerékpáros közlekedés népszerűsítése 

A 2013-ban készülő"Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv" program célja 

a kerékpáros közlekedés részarányának növelése a településeken belüli és a 

településközi közlekedésben, valamint a kerékpáros balesetek számának csökkentése. 

(NFM, 2013) 

2.1.3. Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció és Budapest 

területfejlesztési koncepciója 

A városban ma több mint 5,0 millió utazás bonyolódik le naponta a főváros közigazgatási 

területén belül. Budapest jövője számára a megfelelő színvonalú közlekedést – a feladat 

nagyságrendjéből adódóan –, csak a városi közösségi közlekedés, és azon belül 
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hangsúlyozottan a kötöttpályás közösségi közlekedés preferált fejlesztése – a 

fenntarthatóság elvei alapján – képes biztosítani, amennyiben párosul a megfelelő 

településfejlesztési politikával. 

A közlekedés fejlesztése nem lehet öncélú, ugyanakkor a közlekedési rendszer az 

infrastruktúrája és a szolgáltatásai révén a különböző használatú és rendeltetésű területek 

közötti „elérhetőség” biztosításával döntő mértékben befolyásolja a lakóhely- és 

telephelyválasztást, ami a területfelhasználás megváltoztatásának igényéhez vezet. 

(Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció, 2013) 

A településrendezés körébe tartozóan a „Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 

koncepció” tartalma felhasználásával 2013-ban készül „Budapest területfejlesztési 

koncepciója”. A területfejlesztési koncepción belül a „7. Budapest komplex szerepkörének 

megfelelő közlekedés megteremtése” cél tartalmazza általános összefoglalásában és két 

fejezetben is megjelenik a kerékpáros közlekedés.   

A fenntartható fejlődés szempontjából fontos, hogy a helyváltoztatás iránti igények a terület-

város szerkezetének tervszerű alakításával fajlagosan csökkenjenek, és az utazási szokások 

tudatos befolyásolásával tolódjanak el a környezetet kímélő közlekedési módok felé, 

intelligens mobilitást eredményezve. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a városi közösségi 

közlekedésre, valamint a gyalogos és a kerékpáros közlekedésre 

A többi közlekedési ággal 5–8 km távolságig versenyképes kerékpáros közlekedésnek 

érdemi szerepet lehet és kell biztosítani a városhatár menti közlekedésben. 

Az utazási láncban nagy a jelentősége a kötöttpályás eszközökre való kerékpáros 

ráhordásnak, ezért indokolt megteremteni ennek feltételeit.  

(Budapest területfejlesztési koncepciója, 2013) 
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2-. ábra Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció célrendszere 

A városfejlesztési koncepció céljai között a térségi közlekedést a "2. Partnerség – a közös 

jövő tervezése a térségben és országosan" cél tartalmazza a településközi kerékpározás 

feltételeinek megteremtését (2.4. részcél), a"11. Intelligens mobilitás" célján belül pedig a 

kerékpározás fejlesztése önállóan megjelenik (11.10. részcél). A célok megvalósításának 

lehetséges általános eszközei a városfejlesztési koncepció szerint: kerékpáros közlekedés 

hálózatának kialakítása; kerékpártárolás biztosítása; állomási kerékpártárolók létesítése; 

kerékpárok kötöttpályás eszközökön való továbbszállításának biztosítása. 
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A célok megvalósításának területspecifikus eszközei között értelemszerűen szerepel a 

kerékpáros közlekedés is, az alábbiak szerint: 

Belső zóna A közúti hálózat nagyobb részének kerékpárosbarát átalakítása, 

és a kerékpártárolás megoldása. 

Átmeneti zóna Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítása, a központ rendszer 

elemeinek és a lakóterületek kerékpáros barát kialakítása. 

 P+R és B+R parkolók építése a közösségi közlekedési rendszer 

megállóihoz kapcsolódóan.  

Elővárosi zóna Összefüggő kerékpáros hálózat kialakítása, a központrendszer 

elemeinek és a lakóterületek kerékpárosbarát kialakítása. 

Városhatárt keresztező kerékpáros kapcsolatok kiépítése; 

P+R és B+R parkolók építése a közösségi közlekedési rendszer 

megállóihoz kapcsolódóan. 

Duna menti zóna Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése (Duna menti EuroVelo 

útvonalak kiépítése); 

Hegyvidéki zóna Közterületek felújítása, gyalogos közlekedés fejlesztése. 

 

 

2.1.4. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (BKRFT) 

A jelenleg érvényes és átdolgozás alatt álló BKRFT a kerékpáros közlekedést a gyalogos 

közlekedéssel együtt, 2. számú prioritásként tárgyalja (Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

infrastruktúrájának fejlesztése). A BKRFT átfogó célja Budapest és környéke élhetőségének 

és versenyképességének javítása, melyhez az egyik (esetünkben releváns) stratégiai cél a 

feltételek biztosítása a város közlekedésének fenntarthatóságához és hatékonyságához. Így 

jutunk el az operatív célokig, melyek már ágazati léptékű beavatkozásokat fogalmaznak 

meg, ideértve a kerékpározás fejlesztése szempontjából fontos célt: a motorizált mobilitás 
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csökkentése a nem motorizált helyváltoztatások támogatása és a fenntartható közlekedés 

érdekében. A BKRFT továbbá prioritásként kezeli a járműkorszerűsítéseket és 

fejlesztéseket, ezen belül fontos szempont a kerékpárszállításra alkalmasság is, ideértve az 

elővárosi és nagyvasút, busz és vízi közlekedés járműveit. 

A rendszerfejlesztési terv az önálló főhálózat kialakításán túl feladatként tűzi ki a jelenlegi 

közúthálózat minél nagyobb részének forgalomtechnikai felülvizsgálatát, hogy az az útpálya-

felületek újraosztásával váljék alkalmassá – önálló kerékpárutak építése nélkül is – a 

kerékpáros közlekedésre. 

(Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, 2009) 

2.1.5. Regionális kapcsolódás 

A kerékpáros közlekedés fejlesztése során figyelembe kell venni az alábbi területrendezési 

terveket is, és azok folyamatban lévő módosításakor figyelemmel kell lenni a kerékpáros 

szempontok érvényesítésére is: 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, 

2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, 

Pest megye Területrendezési Terve. 
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2.2. A kerékpározás szerepe 

A közlekedési politika új megközelítés-rendszere hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. Ezen 

irányelvek előterében helyezkedik el a két legtisztább közlekedési mód, a gyaloglás és a 

kerékpározás. Az általában használt közlekedési módok közül a kerékpározás igényli a 

legkevesebb energiát, egy nagyságrenddel hatékonyabb az egyéni gépjárműnél.  

Napjainkban az autóval megtett utakon belül igen magas azoknak az aránya, amelyeket meg 

lehetne tenni más közlekedési eszközzel is, a háztól házig mért helyváltoztatási idő 

számottevő eltérése nélkül.  Még ha a kerékpár nem is az egyedüli megoldása a városok 

forgalmi és környezeti problémáinak, mindenképpen olyan megoldás, amely tökéletesen 

beleillik minden olyan általános programba, amely a városi környezet helyreállítására, egy 

város minőségének javítására törekszik, és ugyanakkor viszonylag kevés anyagi erőforrást 

igényel. 

(Kerékpározás, a jövõ útja kis- és nagyvárosok számára (Európai Közösségek, 2000), 

magyar kiadás GKM, 2004) 

2.2.1. Egyéni előnyök 

Gyors és kiszámítható 

A kerékpár rugalmasabb a közösségi közlekedésnél, igény szerint ajtótól ajtóig, megfelelő 

manőverezéssel akár különböző utakon is eljuthatunk. A torlódásokban kisebb az 

időveszteség, mint a gépjárművek vagy az autóbuszok esetében. Városközpontokban, 

rövidtávon a kerékpár mindenképpen előnyösebb. Az egyre növekvő népszerűség fontos 

oka, hogy sokan azért tértek át a kerékpározásra, mert a belvárosban ez a leggyorsabb 

közlekedési mód. 

Költségkímélő 

A kerékpár (nem kirívó esetben) mind beruházásban, mind fenntartásban, mind használat 

során kevés kiadással jár.  

Egészséges tevékenység 

A rendszeres testmozgás előnyös hatást fejt ki az egészségügyi állapotra. Emellett a 

kerékpározás fontos szerepet játszik a stressz leépítésében: munkába menet és munkából 
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jövet nem növeli a stressz-szintet (a torlódások és parkolási gondok miatt), hanem 

ellenkezőleg, segít a mentális váltásban munka és magánélet között. A sport és szabadidő 

célú kerékpározás is hozzájárul az egészségmegőrzéshez. 

Környezetbarát 

Sok ember számára az magában is érték, hogy tehet valamit a környezetéért. 

Életérzés 

A fenti okok összességének hatására sokaknál pozitív érzelmi kötődés is kialakul a 

kerékpározás iránt, amely még jobban erősíti annak hasznosságát. A kerékpár a kis 

helyigény, a rugalmas útvonalválasztás miatt a szabad mozgás, a szabadság érzetét adja. 

2.2.2. Társadalmi előnyök 

Környezeti hatások 

A közlekedéssel járó negatív externáliák (károsanyag-kibocsátás, zajszennyezés) a 

kerékpározás esetében rendkívül alacsonyak  

A rövid távú utazások 50 %-ának kerékpárra terelése a közlekedési széndioxid-

kibocsátásjelentős mérséklését eredményezné. 

Területhasználat 

Csekély a területhasználat, mind haladásnál, mind parkolásnál. Ehhez kötődik az 

infrastruktúra-igény kis mértéke. A kerékpárutak nem darabolnak fel városi és vidéki 

területeket, illetve a parkoló biciklik minimális helyet foglalnak el a járdából vagy az úttestből, 

ezzel javítva a teljes városképet. A kerékpáros infrastruktúra gyorsan igazítható a változó 

igényekhez, így nem jelent területhasználati kötöttséget. 

Költségek 

Az infrastrukturális költségek viszonylag csekélyek, ezért a kerékpáros infrastruktúrába 

fektetett költségek gyorsabban megtérülnek. Szintén a kis méretnek köszönhetően a 

kerékpáros nem okoz torlódást, így jelentős társadalmi költségeket lehet megtakarítani. A 

szükséges létesítmények kiépítése jól ütemezhető, az esetek nagy hányadában más 
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beruházásokhoz illeszthető. Az infrastrukturális költségek relatíve csekélyek, ily módon a 

kerékpáros infrastruktúrába történő beruházások rövid idő alatt megtérülnek. 

Közlekedésbiztonság 

A kerékpáros önmagában többnyire nem okoz súlyos baleseteket. A kerékpározás, mint egy 

lassabb és szelídebb közlekedési mód, arányának növekedése, hozzájárulhat a városi 

közlekedés egészének biztonságosabbá válásához.  

Mobilitás, esélyegyenlőség 

A kerékpár megvétele és üzemeltetése egy átlagos család költségvetésének kis részét teszi 

ki. Alkalmas a fiatalok és az idősebbek gépjárműhasználat nélküli közlekedésére. 

Egyszerűsége és a költségek alacsony volta miatt minden társadalmi réteg számára 

hozzáférhető, ezzel a társadalom egészében növeli a mobilitást, a munkához, oktatáshoz, 

szórakozási lehetőségekhez való hozzájutást – összességében tehát az egyik  

legdemokratikusabb közlekedési módnak tekinthető. 

Gazdasági hatások 

A kerékpározás elterjedése meghatározóan javíthatja a belváros vitalitását és 

versenyképességét a zöldmezős beruházásokkal (extenzív kertvárosias lakóterületek, 

városszéli bevásárlóközpontok) szemben. Kedvezően egészíti ki a főváros turisztikai 

kínálatát, valamint a látnivalókhoz eljutás eszközrendszerét. A biciklizők a városközpontban 

található célpontokhoz jelentősen jobb hozzáféréssel rendelkeznek, másrészt a belváros 

képét is pozitívan befolyásolják, ezzel a nem kerekezők számára is vonzóbbá téve azt.  

Élettani hatások 

A kerékpározás elterjedése hosszú távon 

az egészségügyi kiadásokat érzékelhetően 

csökkenti, a társadalom jól-létét növeli. 
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3. Helyzetértékelés 

3.1. Történetei áttekintés 

A múlt század 30-as éveiben virágzásnak indult budapesti kerékpáros közlekedés a 60-as 

évektől kezdve rohamosan veszített szerepéből. A 70-es-80-as évekre a motorizáció 

jegyében fejlesztett budapesti közlekedés számára a kerékpár nem volt más, mint egy 

kihalásra ítélt, régi eszköz, mely legfeljebb sport, hobbi célra használandó.  A napi 

helyváltoztatásokban részaránya 1% körülire csökkent.  

A 80-as évek végétől, a környezetvédelem előtérbe kerülésével és a nyugat-európai városok 

példáját látva kezd ismét szerepet kapni a koncepciókban, fejlesztési tervekben, és 

kerékpárút-építések indultak el. Hivatalosan céllá vált a kerékpárhasználat jelentős növelése 

a napi közlekedésben, de a szakmai közvélemény legnagyobb része ezt nem vette 

komolyan, a kerékpározók között is még a szabadidős használat dominált.  

Az ezredfordulót követően az infrastruktúra fejlődését messze meghaladó mértékű 

növekedés indult meg a kerékpáros forgalomban. Fokozatos szemléletváltás is elindult,  a  

kerékpárosokra sokan már nem mint csodabogarakra, hanem egyenrangú közlekedőkre 

tekintenek, autósok és gyalogosok egyaránt. Szaporodnak a köztéri és munkahelyi 

kerékpártárolók, az utakon egymást érik a munkába vagy iskolába biciklizők, megjelenik a 

"kritikus tömeg".   

A korábban elenyésző kerékpáros forgalom ma már Budapesten is dinamikusan nő: a 

kerékpárosok a forgalom és a városkép természetes részeivé válnak. A növekedés főként a 

mindennapi utazások – munkába, iskolába járás, vásárlás, ügyintézés – esetében 

robbanásszerű, megelőzve az ugyancsak egyre növekvő szabadidős kerékpározást 

Jelenleg a fővárosban kerékpárral közlekedők aránya az éves átlagot tekintve 2-3%-ra 

tehető, tehát az országos átlagtól elmarad, azonban dinamikus fejlődést mutat. Budapesten 

a kerékpározás egyre növekvő népszerűségének okai sokrétűek: szerepet játszik benne a 

kerékpáros infrastruktúra elemeinek megjelenése, a környezettudatosság növekedése, a 

tömegközlekedés és az autóhasználat költségeinek növekedése, és a városi kerékpározás 
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divattá válása, továbbá igen jelentős mértékben hozzájárultak az alulról jövő társadalmi 

igényeket hallhatóan megfogalmazó civil mozgalmak és szervezetek.  

3.2. Kerékpározási szokások 

A 2004-ben készült utolsó reprezentatív nagymintás háztartásfelvétel szerint Budapest 

lakossága mintegy négymillió helyváltoztatást végez naponta Ebből mintegy 46% történt 

közösségi közlekedéssel, 29% személygépkocsival, 22% gyalog, míg a kerékpáros 

közlekedés mindössze 1,3%-ot tett ki. Ez számszerűen napi 50 ezer kerékpáros utazást 

jelentett, zömében azokon a területeken, melyeken a biztonságos kerékpározás feltételi 

adottak voltak: a külső kerületekben és a kerékpárutak térségében. Háztartásonként 0,67 

kerékpár volt Budapesten, azaz a kerékpár-ellátottság mértéke a gépjármű-ellátottsághoz 

hasonló volt.  

 

3-. ábra: Közlekedési módok aránya hétköznap, a budapesti lakosság körében végzett háztartásfelvétel 
adatai alapján, 2004 

Az utazások 44%-a négy kilométernél rövidebb, azaz a kerékpáros közlekedés jellemző 

távolságán belül van. A 16 éven felüli lakosok fele legalább alkalomszerűen szokott 

kerékpározni, a 16-29 év közöttieknél ez az arány több mint 70%.  

A rendszeres kerékpáros forgalomszámlálások adatai szerint 2012-ben a legforgalmasabb 

irányokban főszezonban napi 1200 kerékpáros feletti a  forgalom. A forgalmi adatok az 
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időjárástól való erős, de csökkenő mértékű függést mutatják.  1999 és 2006 között a 

kerékpáros forgalom megduplázódott. 2006 és 2010 között a hétköznap kerékpározók 

számának megduplázódása figyelhető meg, a hétvégi turisztikai forgalom pedig töretlenül 

növekszik. Az alábbi ábra az elmúlt években a kerékpározás arányának növekedését 

mutatja Budapesten.  

 

 

3-. ábra A budapesti kerékpáros forgalom növekedése (1994 – 2010) hat csomóponti számlálás átlaga 
alapján 

A mért adatok (kerékpárforgalmi és baleseti) azt mutatják, hogy éppen a város belső 

kerületeiben nőtt meg jelentősen az utóbbi években a  kerékpárhasználat, ami nem 

elsősorban a szabadidős, hanem a közlekedési célú kerékpározás növekedésére utal. 

A 2012 tavaszán vizsgált kéthetes időszakban közlekedési eszközként országos szinten a 

magyar lakosság 38%-a használt kerékpárt. Ugyanez az arány Budapesten 14% volt, jóval 

magasabb, mint a 2011 tavasszal mért érték (8%). A kerékpárral kirándulók aránya országos 

szinten 6, Budapesten 8% volt.1 

                                                

1  TNS-Hoffmann Hungary által negyedévente végzett országos reprezentatív telefonon 

kikérdezés alapján 
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3-. ábra 2011. évi kerékpárforgalom eloszlása a Múzeum körúton 
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A kerékpározástól visszatartó tényezők 

Egy 2009-ben készült „Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszerkutatás” című 

célcsoport elemzés 500 fős reprezentatív minta alapján kimutatta, hogy Budapest és 

agglomerációja területén a kerékpározásra nyitottak aránya 40%. A kerékpározástól való 

visszatartó tényezőket ezen csoport esetében alábbi mutatja be. Az átlag feletti okok a 

következők:  

 

 

3-. ábra Kerékpározástól való visszatartó tényezők (Hoffmann Research, 2009) 

(Hoffmann Research International, 2009) 

A kerékpárhasználat közel mindenki számára elérhetőnek tekinthető, az ellátottság ma is kb. 

40%-os. Egy átlagos budapesti lakos megengedheti magának a kerékpár beszerzését és 

üzemeltetését, bár az otthoni tárolás a régi városnegyedekben gondot jelent.  
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Budapesten 2000-ben 0,67 kerékpár jutott egy háztartásra. A régebben épült 

városnegyedekben, bérházakban, lakótelepeken a lakók a kerékpárjukat csak a lakásban 

vagy a folyosón tudják tárolni, ami kényelmi vagy biztonsági szempontból nem 

megfelelő.(Transman Kft, 2000)Az 1000 lakos jutó eladott kerékpárok száma 

Magyarországon 2011-ban 240 db volt.2 

 

3.3. A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételei 

A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a 80-as évek végén jelent meg a Főváros 

fejlesztési terveiben. Eleinte kizárólag a szabadidő eltöltésének módjaként – mint kerékpáros 

turizmust – vették figyelembe a javaslatok. Később egyre inkább a közlekedés részeként 

kezdték kezelni a fejlesztési tervek.  Ilyen szellemben épült be a kerékpáros közlekedés a 

Közgyűlés által elfogadott stratégiai dokumentumokba is (Városfejlesztési Koncepció, 

Közlekedésfejlesztési Terv stb). Ezzel párhuzamosan a 1990-es évek elejétől kezdődött el a 

kerékpáros infrastruktúra építése, melynek fő célja az akkori szakmai szemléletnek 

megfelelően az volt, hogy a kerékpáros forgalmat a gépjárműforgalomtól lehetőleg 

elválasztva egy kerékpáros főhálózat jöjjön létre, mintegy 320 km hosszúsággal. A 

megvalósult elemek összes hossza ma mintegy 200 km. Ez az 1996-os fejlesztési terv 2000-

ig előirányzott része, tehát a megvalósítás messze elmaradt a tervezettől. A hálózatépítés 

lemaradását egyrészt a fejlesztésre szánt pénzeszközök hiánya okozta, másrészt pedig az, 

hogy a város nem tudta következetesen integrálni valamennyi közterületi munkába a 

kerékpáros létesítmények kialakítását. Más nagyvárosok kerékpáros hálózatával 

összehasonlítva a mérleg erősen negatív.  

A 2006-ban készült „Budapest kerékpárforgalmi főhálózatának fejlesztési javaslat” célként 

fogalmazza meg, hogy kerékpárral is biztonságosan el lehessen jutni bárhonnan bárhová, 

ahogyan a többi közlekedési eszközzel is. A kerékpáros főhálózat szerepe – hasonlóan a 

                                                

2 (Forrás: Bike Europe Market Reports) 
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közúti főhálózatéhoz – az, hogy a közlekedők által használt legfontosabb irányokban, a 

különböző városrészek között gyors és biztonságos eljutást adó kapcsolatok jöjjenek létre, 

valamint lehetővé tegye a fővárosi hálózatnak a regionális kerékpáros útvonalakhoz 

kapcsolódását. A főhálózathoz csatlakoznia kell a városrészek saját kerékpár-közlekedési 

rendszerének, benne a kerékpárral jó járható forgalomcsillapított övezeteknek.  

A hálózat kerékpáros útvonalakból áll ugyan, ezek összefüggősége, közvetlensége és 

funkcionális kialakítása azonban sok helyen nem megfelelő. Magas a gyalog- és 

kerékpárutak aránya, (osztatlan: ~11%, osztott: ~25%)  a kerékpáros útvonalak 

vonalvezetése nagyon sok kerülőt tartalmaz.  A más beruházásokhoz, útfelújításokhoz 

kapcsolt kerékpáros létesítmények hálózatba kötése sok esetben nem történt meg, azok 

véget érnek a beruházás határánál. A rendkívül lassú, szigetszerű hálózatfejlesztés komoly 

veszélyeket hordoz, mert a szigetszerű hálózati szakaszok nagy forgalmú utakon vagy 

magas baleseti kockázatú, zsúfolt járdaszakaszokon keresztül érhetőek el.   

 

3-. ábra Kerékpáros útvonalhálózat úttípusok szerinti hossza Budapesten 2012-ben 
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A kerékpáros létesítmények számára a hely biztosítása legtöbbször a gyalogosok és a 

zöldfelület rovására történt, mivel ez jelentette a legkisebb ellenállást, a legkevesebb 

tervezési-beruházási konfliktust.  

A kerékpáros létesítmények burkolata helyenként rossz állapotú.  A nem megfelelő 

aszfaltozási technológiával készült kerékpárutak felülete hullámos. A színbeli elválasztás 

érdekében térkőből készült kerékpárutak burkolata sok helyen idővel hullámossá, rázóssá 

vált, illetve felgazosodott. 

A főhálózaton kívül ritka a kerékpáros közlekedést segítő eszközök alkalmazása, 

(ellenirányú kerékpározás, előretolt felállóhelyek, stb.) mivel ezek használati lehetősége (a 

klasszikus forgalomcsillapításon kívül) egészen a legutóbbi KRESZ-módosításig korlátozott 

volt.  

3.4. Üzemeltetés, fenntartás 

A budapesti kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásának minősége esetleges, a hibák 

elhárítása lassú, a hálózat jelentős része felújításra vagy korszerűsítésre szorul. 

Az önálló kerékpáros létesítmények üzemeltetése, karbantartása több kézben van 

(kerületek, Főváros). Az üzemeltetésre fordított források elosztásánál a kerékpáros 

létesítmények nem kapnak magas prioritást. Nincs megfelelő fenntartási és üzemeltetési 

modell. A kerékpárforgalmi létesítmények sokszor szennyezettek, takarításra szorulnak.  

A közlekedési hálózat kerékpáros szempontú nyilvántartása nem megfelelő. A közlekedési 

infrastruktúra állapota nem követhető, ezért a szükséges felújítások, beavatkozások 

tervezése komoly akadályokba ütközik. A kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatos útkezelői 

és tisztántartási és zöldfelület karbantartási feladatok jellemzően több szervezet (a Főváros, 

a kerületek és magán ingatlan tulajdonosok) között oszlanak meg. Ez mind az 

üzemeltetésben, mind a fenntartásban gondot jelent. 

3.5. Tájékoztatás 

Budapest-szerte megtalálhatóak a zöld alapon sárga egységes megjelenésű (sálas 

kerékpározó figurával) kerékpáros útirányjelző táblák. Ezek a táblák a hálózat összefüggő 

részein jelölik a különböző úticélokat és a távolságokat. A műszaki ajánlásokban szereplő 
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jelzőtáblák kerékpáros útirányjelzőként, illetve a kerékpáros közlekedésre kijelölt út 

megjelölésére alkalmasak. Azokon a helyeken, ahol az önálló kerékpárút megszakad, és az 

úttesten vagy más jellegű létesítményben folytatódik, a kerékpáros útvonalak vizuális 

folytonossága nem mindig megfelelő. 

A Főpolgármesteri Hivatal megbízásából 1994-2010 között rendszeresen megjelent frissített 

tartalommal a „Kerékpárral Budapesten” c. térkép kiadvány, az Interneten hozzáférhető 

néhány működő kerékpáros térképes útvonaltervező rendszer. A térkép és a szöveges 

információk frissítésében a kerékpáros civil szervezetek részt vesznek. Mind a Főváros, 

mind a BKK illetve a BKK Info internetes oldalain hozzáférhetők kerékpáros információk, de 

ezek nem teljes körűek. 

Jelenleg nincs olyan információs rendszer, melyben a hálózatfejlesztésekről koherens és 

naprakész adatok szerepelnek. A kerékpáros főúthálózat tábla- és jelölésrendszerére 

vonatkozó, jól kommunikálható arculati kialakítás aktualizálásra szorul. 

3.6. Kerékpártárolás és kerékpárszállítás 

Az úti céloknál a kerékpárok parkolási lehetősége esetleges, a lopásveszély sokakat 

visszatart a kerékpárhasználattól. 

1990 és 2006 között több mint 700 intézménynél, mintegy 14 000 biciklitároló férőhelyet 

létesített a Főváros. Azonban közterületi kerékpártámaszok létesítése sem a kerületi, sem a 

fővárosi utakon nem volt jellemző, a 2008 óta a „B+R kerékpártárolókra vonatkozó 

paraméterkönyve” (GKM, 2008) alapelvei alapján azonban a számos fejlesztés valósult. 

Még mindig igaz az, hogy a kerékpár-használatot nagymértékben kényelmetlenné teszi a 

megfelelő parkolóhelyek hiánya. Biztonságos kerékpármegőrző, időjárástól védett 

parkolóhely elvétve akad. A közösségi közlekedés budapesti megállóiban (néhány kivétellel) 

nincsenek kerékpártárolók. Ennek következtében a kerékpáros és közösségi közlekedés 

kombinálása nem megvalósítható. 

A kerékpártárolók létesítésének engedélyeztetési folyamata hosszadalmas, többnyire 

közterület-használati engedély vagy forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kérelmezésével 

lehetséges, ami nagymértében nehezíti a magán és közcélú kerékpártárolók létesítést. 
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Kerékpárszállítására lehetőség van a H5, H6, H7, H8, H9 héven és a 60-as villamoson –

fogaskerekű vasúton – a piktogrammal jelölt kocsikban, valamint a D11, D12, D13 

hajójáratokon, illetve a hév-pótlásban részt vevő, erre kijelölt autóbuszokon. Egy hév-

kocsiban maximum 4 db kerékpár szállítható, a fogaskerekűn 8 db. Egy utas egy kerékpárt 

egy vonaljegy érvényesítésével, illetve kerékpárbérlettel szállíthat. 2013 márciusában a BKK 

új Üzletszabályzatának tervezete már tartalmazza a kerékpárszállítással kapcsolatos 

módosított szabályokat is, melyek lehetővé teszik a kerékpárszállítási szolgáltatások 

bővítését. 

3.7. Rekreációs és turisztikai kerékpározás 

Budapest lakosságának jelentős hányada (50%-a) legalább alkalomszerűen szokott 

kerékpározni. A közlekedési célú kerékpározók jelentősrésze először rekreációs célból 

kerékpározik. 

A Budapestre látogató turisták közül egyre többen igénylik a kerékpáros programokat. Terjed 

a csoportos kerékpáros városnézés. A Duna menti kerékpárúton számos kerékpáros turista 

is érkezik a Fővárosba. A Duna menti EuroVelo útvonal részben végleges, részben 

ideiglenes nyomvonalának kitáblázása a budapesti szakaszon megtörtént, de az útvonal 

műszaki paraméterei, komfortja sok helyen javítandó. 

A legtöbb turisztikai látványosság kerékpárral elérhető. Ugyanakkor turisztikai szempontból 

is a közúti közlekedés veszélyessége és a kerékpáros-barátközlekedési létesítmények, 

intézmények, továbbá a kerékpárral érkező látogatók fogadására felkészült műemlékek, 

turisztikai látnivalók, rendezvények, vonzerők hiánya akadályozza leginkábba 

kerékpárhasználat terjedését.  Gondot jelent továbbá a kerékpár szállítása a közösségi 

közlekedési járműveken. 

3.8. Kerékpáros közlekedés biztonsága 

Mind a gépjárművezetők, mind a kerékpárral közlekedők számos szabályt megszegnek és 

konfliktusokat, baleseteket okoznak. Nem ismerik eléggé a konfliktusokat megelőző helyes 

magatartásformákat. Speciálisan veszélyeztetett csoport a fogalomban részt vevő, de 

megfelelő ismeretekkel és készségekkel nem rendelkező kerékpározók, főként az iskolás 
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korosztály. A kerékpáros közlekedéstől visszatartó tényezők egyik legfontosabbja a 

biztonság, illetve a biztonságérzet hiánya. A balesetek számának, súlyosságának 

csökkentése önmagában is fontos, de a kerékpározási hajlandóság növeléséhez is 

szükséges.  

Az elmúlt mintegy 20 évet tekintve a kerékpáros balesetek száma jelentős ingadozások 

mellett enyhén növekszik. A kerékpáros balesetek száma 1989 és 1996. évek között kb. 

azonos érték körül, a 200-250-es tartományban ingadozott, majd 1997. év óta az ingadozás 

emelkedő tendenciát mutat, a 250-300 baleset/év tartományban. A kerékpáros balesetek 

százalékos aránya az összes balesethez viszonyítva jelenleg 6,5-7 % körül van. Örvendetes 

tény ugyanakkor, hogy a kerékpárhasználók baleset okozási aránya a korábbi 60%-os 

szintről 50% környékére csökkent. Azaz a kerékpárral közlekedők már nem nagyobb 

arányban okozói a baleseteiknek, mint a közlekedés többi résztvevője. Az adatokalapján 

elmondható, hogy a kerékpáros forgalom nagyságának növekedése jelentősen meghaladja a 

balesetek arányának növekedését. A fővárosi kerékpáros baleseti számok növekedése tehát 

elsősorban a kerékpáros forgalom növekedéséből adódik, és nagyrészt ellensúlyozza a 

kerékpárosok közlekedési rutinjának javulása. 

A kerékpárosok által okozott balesetek éves száma és ezen belül a súlyos balesetek aránya 

is stagnálást mutat. A halálos balesetek száma a 2003-as kiugró évet követően továbbra is 

csekély, évi 4 körüli. 
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3-. ábra Kerékpáros balesetek száma Budapesten, 1995-2009 

A korosztályok közül a 20 évnél fiatalabbak esetén a baleseti okozás jelentősen meghaladja 

a résztvevőként elszenvedett balesetek arányát, míg a 21-40 év közöttiek kevésbé okozói, 

mint elszenvedői a baleseteknek. Ez arra világít rá, hogy kiemelten fontos az iskolás 

korosztály kerékpáros közlekedési ismereteinek és készségeinek javítása. Jelenleg ez 

hiányzik az iskolai képzés kötelező tanrendjéből, és általánosan elérhető fakultatív képzés 

sincsen. 

A balesetek éven belüli megoszlását vizsgálva megfigyelhető a balesetek számának 

ugrásszerű emelkedése júniusban (~40-50 baleset/hónap), ami a nyári szünidő kezdetével 

nagyobb létszámban kerékpározó gyerekek jelenlétével magyarázható. 
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3-. ábra A kerékpáros balesetek okozóinak és részvevőinek kor szerinti megoszlása 

Említésre méltóak a kerékpárosok és gyalogosok közötti balesetek is (kb. 6%), melyek 

többségükben a járdán, illetve gyalog- és kerékpárúton való kerékpározásból ill. szabálytalan 

gyalogos-átkelésekből erednek. A kerékpáros- és a gyalogosforgalom fizikai 

szétválasztásával e balesettípus előfordulása nagymértékben csökkenthető.  

Hosszú távon a balesetek számának csökkenése minden szempontból fontos. A biztonság 

növekedésével a kerékpárosok száma is növekszik. A megnövekedett számú kerékpáros 

pedig a közlekedési szokásokat ember közelibbé téve ismét a balesetszám relatív 

csökkenését vonja maga után, mert a gépjárművezetők hozzászoknak a kerékpározókhoz. 

(Metróber TT Kft, 2010) 

3.9. Jogi, szervezeti háttér 

A jogi és szabályozási környezet sok esetben nehezíti a kerékpárosbarát megoldások 

alkalmazását. Sok megoldás, ami külföldön kiválóan bevált a gyakorlatban, itthon nem 

alkalmazható a szabályozási környezet miatt. A KRESZ 2010-es változása és az új ÚT 2-

1.203:2010 "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" c. műszaki előírás adta lehetőségek 

előrelépést jelentettek ezen a területen, nagymértékben segítve a kerékpáros közlekedés 

integrált tervezését, jelentősen bővítve a tervezők rendelkezésére álló eszköztárat. 
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Budapestre jellemző sajátos probléma a Főváros és a kerületek kapcsolata. A Fővárosban 

24 egyenrangú önkormányzat létezik egymás mellett, ami nagymértékben megnehezíti a 

beruházások koordinálását, a kerékpáros szempontok egységes szemléletű érvényesítését, 

a megépült létesítmények egységes üzemeltetését és fenntartását. A hatályos jogszabályok 

Budapest főútjainak fenntartását, fejlesztését teszik a Főváros feladatává. Ugyanakkor a 

kerékpáros főhálózat nem feltétlenül ezeken a főutakon halad, így egy-egy összefüggő 

útvonal fenntartása nem egy kézben van.  

A 2010. évi szervezeti alakulást követően a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt 

közlekedésszervezőként vette kézbe a Főváros kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos 

feladatait is. A kerékpározás, mint az egyik legtisztább közlekedési forma kiemelt szerepet 

foglal el a BKK fejlesztési stratégiájában. A BKK hangsúlyt fektet a komplex kerékpáros 

fejlesztésekre és tervezési elvekre. Az eredményes munkához szükséges, hogy a szigorúan 

vett jogszabályi kötelezettségeken felül szakmai koordinátorként és katalizátorként működjön 

a kerékpáros közlekedés területén. 

3.10. Szakmai és civil szervezetek együttműködése 

A 2000-es évek elején az volt az általános, hogy a fenntartható közlekedés elvei, 

gondolkodásmódja nem eléggé jelennek meg a mindennapi gyakorlatban. A szakmai 

köztudat elsősorban a gépjárműforgalommal és annak problémáival foglalkozik, a 

kerékpározás csak sokadik szempontként jelenik meg. A kerékpárosokat leginkább a 

gyalogosokkal kezelik együtt, nem foglalkozva külön a kerékpárral közlekedők igényeivel. A 

közlekedési infrastruktúra tervezésénél a megbízók, tervezők, véleményezők jellemzően 

nem kerékpáros-szemlélettel közelítik meg a feladatokat, a közúti tervezési feladatok 

többségénél a gépjármű-központú gondolkodás uralkodik. A kerékpáros szempontok sok 

esetben nem jelennek meg a tervekben, hiányzik a különböző közlekedési módok integrált 

tervezése. Így a közterületi átalakítások egy része a kerékpáros közlekedés számára 

kedvezőtlen megoldásokkal történik. Az utóbbi években ez a helyzet átalakulóban, egyre 

nagyobb teret kap a kerékpározás mind a közéletben, sajtóban, mind közlekedés szakmai 

életben. 
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Budapest társadalmi életében egyre erősödő szerepet játszanak a civil szervezetek, ez 

kimondottan igaz a kerékpározás ügyében. A civil kezdeményezések munkájának érdeme a 

kerékpáros közlekedés rendkívüli arányú fejlődése és népszerűvé válása az utóbbi két-

három évben. Ideális esetben a civil részvétel nem helyettesíti, hanem kiegészíti az 

önkormányzati munkát. A jelentős társadalmi erők megnyilvánulása komoly igényt fogalmaz 

meg a városi döntéshozók szemléletváltásával szemben is.  

Elmondható, hogy a több szálon beindult 

együttműködési folyamatok hatékonyan 

segítik a kerékpáros ügyek előbbre vitelét, a 

kerékpározók és kerékpározni vágyók 

igényeinek és véleményének közös 

megfogalmazása a civil szervezeteken 

keresztül is lehetséges. Ezen szervezetek 

közé tartozik például a Magyar 

Kerékpárosklub, Critical Mass mozgalom, 

Levegő Munkacsoport, Városi Biciklizés Barátai, Zöld Fiatalok, Kerékpáros Magyarország 

Szövetség, amely csoportok és szervezetek komoly elkötelezettségről, lelkesedésről és 

mindemellett progresszív szakmai hozzáértésről tettek tanúbizonyságot. Az illetékes 

közlekedés szaktárca támogatásával és Magyar Kerékpárosklub szervezésében 2007-óta 

minden ősszel és tavasszal folyik a Bringázz a  Munkába! kampány, melynek egyre több 

vállalat vesz részt és számos szponzor is csatlakozik hozzá jelentős társadalmi hatást érve 

el. A Hungarian Cycle Chic mozgalom 2010–ben indult Koppenhága mintájára, azzal az 

üzenettel, hogy „A bicikli nem egyszerűen közlekedési eszköz, hanem egy igazi stíluselem. 

Nem kér kompromisszumot, nem kell hozzá öltözni, hiszen maga öltöztet. És még a 

városokat is jobbá teszi.” (http://cyclechic.blog.hu/ ) 

A szakmai közéletben és az egyetemi oktatásban 2008-óta jelent meg rendszeresen a 

kerékpáros közlekedés, ennek teret ad többek között a Budapest Műszaki Egyetem 

Közlekedésüzem Tanszéke, urbanisztika tanszéke, az Út- és Vasútépítési Tanszék, a 

Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke, a Közlekedés Tudományi Egyesület, a 

Magyar Urbanisztikai Társaság, és közlekedés szaktárca háttérintézményeként a 

Közlekedési Koordinációs Központ. Jelentős szakmai innovációs színtere volt a Magyar 

http://cyclechic.blog.hu/
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Útügyi Társaság kerékpáros útügyi műszaki előírás korszerűsítésére létrehozott 

szakbizottsága és a Közlekedés Tudományi Intézet által szerevezett KRESZ egyeztetések, 

és a Magyar Kerékpárosklub által életre hívott Kerékpáros Tervezői Fórum nevű  

szakmai kör. 

 

 

  3-. ábra: Komplex kerékpáros fejlesztési szemlélet 

 



A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója   

 

 

  38/66 

 

 

4. Stratégiai célok 

Budapest számára kiemelten fontos, hogy a város lakói tiszta és fenntartható környezeti 

állapotok között élhessenek. Ezért a kerékpározás, mint az egyik legtisztább közlekedési 

forma, kiemelt szerepet foglal el a BKK stratégiájában. Cél, hogy a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek javítása által egyre többen válasszák a rövid városi utazásaikhoz alternatívaként 

a kerékpárt.  

A kerékpáros közlekedés részarányának növekedése hozzájárul a városi életminőség 

javulásához azzal, hogy a gépjárműforgalom egy részének kiváltása által lehetőséget teremt 

a gépjárművek okozta torlódások csökkentésére, a levegő minőségének javulására és a több 

kerékpározással járó napi rendszeres testmozgás pedig hozzájárul az egészség 

megőrzéséhez is. 

Cél, hogy a fővárosi közlekedésben olyan integrált fejlesztések történjenek, amelyek 

eredményeképpen megvalósulhat az egyes közlekedési ágazatok optimális 

együttműködése. A közlekedési munkamegosztásban a kerékpár szerepét a városi rövid 

utazások kiváltásában, a munkába járó autós-ingázó forgalom alternatívájaként, nagyobb 

utazási távolságok esetén a közösségi közlekedéssel kombinálva és a B+R lehetőségek 

kihasználásában látjuk. A kerékpárhasználat további elterjedésének fontos alapja a 

kerékpározás biztonságának és elfogadottságának növelése. 

4.1. Jövőkép 

Budapest kerékpáros fejlesztésének jövőképe 

Budapesten a kerékpározás meghatározó közlekedési mód, nagyban hozzájárul a jó 

hangulatú, élhető, mobil, és virágzó gazdaságú város kialakulásához. A kerékpározás 

általánosan elfogadott, gyors, biztonságos és támogatott közlekedési mód. A kerékpáros 

közlekedés részarányának növekedése javítja a városi életminőséget. A kerékpározás a 

közösségi közlekedéssel, gyaloglással és egyéb közlekedési módokkal kombinálva, 

hozzájárul a gépjárműforgalom egy részének kiváltásához levegőt, teret, és lehetőséget 

teremtve az itt élők számára az optimális közlekedési mód szabad megválasztásához és a 

közlekedők harmonikus együttműködéséhez. 
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4.2. Átfogó célok 

A fenti jövőképpel összhangban a kerékpáros közlekedésre vonatkozóan az alábbi átfogó 

stratégiai célok fogalmazhatóak meg: 

A koncepció átfogó céljai: 

 A Budapesti kerékpáros közlekedés részaránya 10%-ra növekedjék 2020-ig. A 

növekedés főként az egyéni gépjárműhasználat kiváltásával történjék. 

 A kerékpározás biztonsága és elfogadottsága növekedjék. 

4.3. Intézkedési területek 

A célok eléréséhez kijelölt intézkedési területek az alábbiak: 

Szemléletformálás az intézményrendszer és a felhasználók körében: A kerékpározás a 

közlekedés egyenrangú része legyen mind a közlekedők, mind a szakemberek szemében. 

Váljon közismertté, hogy rövidtávú utazások esetén a kerékpározás a legelőnyösebb, 

leggyorsabb közlekedési mód. A közlekedők legyenek kölcsönösen tekintettel egymásra, a 

biztonságos közlekedéshez megfelelő készségeket sajátítsák el és alkalmazzák. 

Vonzó kerékpárosbarát környezet létrehozása: Az utazás kiindulópontjától a célpontjáig 

megfelelő környezetben, biztonságosan és kényelmesen kerékpározható úthálózat, és az 

alapinfrastruktúrát kiegészítő szolgáltatások és létesítmények jöjjenek létre. 

Partnerség és együttműködés: Valósuljon meg a kerékpározás közlekedésszervezésbe és 

való integrálása, az intézményi, jogi és finanszírozási háttér legyen alkalmas a hatékony és 

vonzó kerékpáros közlekedés megteremtéséhez és üzemeltetéséhez. Szakmai és civil 

együttműködések, közös tanulási folyamat által kapjon nagyobb teret a kerékpárral 

közlekedők érdeke. 
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A célok eléréséhez kijelölt intézkedési területek: 

(1) Szemléletformálás az intézményrendszer és a felhasználók körében egyaránt: 

 kerékpározás általános népszerűsítésével, 

 közlekedésbiztonság javításával, 

 tájékoztatással, 

 szakmai közvélemény formálásával. 

(2) Vonzó kerékpárosbarát környezet létrehozása: 

 összefüggő kerékpáros főhálózat megvalósításával, 

 kerékpárosbarát mellékúthálózat kialakításával és területi beavatkozások 

végrehatásával, 

 a kerékpártárolás és kiegészítő szolgáltatások fejlesztésével, kombinált 

közlekedés támogatásával, 

  közösségi kerékpár rendszer kialakításával (Bubi), 

 a kerékpáros infrastruktúra karbantartásával, 

 regionális és turisztikai kapcsolatok fejlesztésével. 

(3) Partnerség és együttműködés: 

 szakmai és civil szervezetekkel együttműködve, 

 a kerékpározás közlekedésszervezésbe való integrálásával, 

 finanszírozási háttér kialakításával. 
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5. Intézkedések 

A három kijelölt intézkedési területen belül az alábbi részletesen bemutatott intézkedések 

járulnak hozzá a célok megvalósításához.  Az egyes intézkedésekhez megfogalmazzuk a 

célkitűzést, a konkrét feladatok és eszközök ismertetése után meghatározzuk a 2020-ig 

elérendő eredményeket. Mindegyikükhöz külön akcióterv készítése szükséges operatív 

szinten. 

5.1. Szemléletformálás 

Célkitűzés: 

 A kerékpáros közlekedés a közlekedés egyenrangú része legyen mind a közlekedők, 

mind a szakemberek szemében. Váljon közismertté, hogy rövidtávú utazások esetén 

a kerékpározás a legelőnyösebb, leggyorsabb közlekedési mód. A közlekedők 

legyenek kölcsönösen tekintettel egymásra, a biztonságos közlekedéshez megfelelő 

készségeket sajátítsák el és alkalmazzák. 

A kerékpárhasználat részarányának növelése csak úgy lehetséges, ha az infrastruktúra 

megteremtése mellett a közlekedők szemléletét is megváltoztatjuk, növelve a kerékpározás 

elfogadottságát, megbecsültségét és vonzerejét. Az eredményes kerékpáros politika 

elengedhetetlen kellékei a reklámok és népszerűsítő kampányok 

Fontos elérni, hogy a kerékpározók mindegyike járművezetőként viselkedjen, és tisztában 

legyen a balesetmentes közlekedés alapjaival. 

Szemléletváltozásra van szükség a döntéshozói, tervezési, hatósági és üzemeltetési 

gyakorlatban is: a szemléletnek tükröznie kell a változásokat, a fenntartható közlekedés 

felé áthelyezendő súlypontokat. A cél, hogy az utazási mód kiválasztásánál egyre többen 

döntsenek a kerékpár mellett – főleg a személygépkocsiról átváltva. A kerékpárhasználat 

elterjesztésének érdekében tudatosítani és hangsúlyozni kell annak előnyeit és lehetőségeit, 

illetve el kell oszlatni a jelenleg komoly gondot jelentő, elterjedt tévhiteket. 
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5.1.1. Kerékpározás általános népszerűsítése 

Célkitűzés 

 A kerékpározásra, mint egyenrangú közlekedési módra gondoljon a lakosság. 

Tudatosítani kell az emberekben, hogy a kerékpározás vonzó alternatíva. Elérendő, 

hogy az utazási mód megválasztásánál a kerékpározás az első lehetőségek között 

szerepeljen, akár a teljes útvonalra, akár annak egy részére vonatkozóan. A 

kerékpározás lehetőségeit, előnyeit, a tervezett fejlesztéseket és a „Bubi” közösségi 

kerékpár rendszert folyamatosan kommunikálni kell a lakosság és a turisták felé. 

Ennek megvalósításához egy részletes kommunikációs stratégia és marketingterv 

kidolgozása szükséges. A kerékpárhasználat elterjedése érdekében tudatosítani és 

hangsúlyozni kell a kerékpárhasználat előnyeit és lehetőségeit, illetve el kell oszlatni a 

jelenleg komoly gondot jelentő, elterjedt tévhiteket. A kampányokba bele kell foglalni azokat 

a szimbolikus és érzelmi elemeket, amelyek nagy arányban játszanak szerepet egyes 

társadalmi csoportok közlekedésimód-választásánál. A célcsoportok hatékony eléréséhez 

részletes marketingterv kidolgozása szükséges. Az alapvető célokhoz illeszkedve kiemelt 

fontosságú a jelenleg gépkocsival közlekedők rétege: a tényleges viselkedésmód-váltáshoz 

elengedhetetlen a negatív reklám alkalmazása – amit indokolnak az autóhasználat káros 

következményei. Pótolhatatlan a tájékoztatás, a funkcionális előnyök hangsúlyozása, a 

tévhitek eloszlatása. A fenntartható közlekedés koncepcióját hangsúlyozva a 

gépjárműhasználók számára elfogadottá kell tenni a kombinált utazási módokat, meg kell 

velük ismertetni és szerettetni az alternatív lehetőségeket. A nagy forgalmat vonzó 

intézményeket ösztönözni kell, hogy támogassák a kerékpárhasználatát. Különösen iskolák 

esetében lényeges ez a szemlélet, ahol a kerékpározó gyerekek számára az iskola 

biztonságos megközelíthetősége nagyon fontos.  

 

Elvárt eredmény: 

 A kerékpározás általánosan elfogadott, Budapest lakosságának többsége számára 

vonzó utazási mód. 

 A kerékpározás részarányának érzékelhető növekedése városi szinten. 
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5.1.2. Közlekedésbiztonság javítása 

Célkitűzés: 

 A közlekedésbiztonság javítása a kerékpárral közlekedők és a gépjárművezetők 

közlekedési magatartásra irányuló figyelemfelkeltő és oktatási tevékenységgel. 

A kerékpározás szabályait, általános kultúráját a lakosság mindennapjainak részévé kell 

tenni. Elérendő, hogy a közlekedők odafigyeljenek egymásra, tiszteljék és segítsék egymást, 

készségszinten ismerjék a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos lehetséges 

konfliktushelyzeteket és azok elkerülésének, megoldásának módjait. Az oktatási és képzési 

programoknak, figyelemfelkeltő akciónak célcsoportja a kerékpárral közlekedők és a 

gépjárművezetők. Ennek megvalósítása a közoktatási intézmények és a rendőrség aktív 

közreműködésével lehetséges. 

 

Elvárt eredmény: 

 Kerékpározók és más közlekedők közötti konfliktusok, balesetek száma fajlagosan 

(kerékpáros utazások számára vetítve) csökken. 

 A budapesti iskolás gyerekek, többségének kerékpározási ismeretei, képességei és 

készségei megfelelők ahhoz, hogy biztonsággal tudjanak kerékpárral közlekedni. 

5.1.3. Tájékoztatás mértékének és színvonalának növelése 

Célkitűzés: 

 Fenntartható, következetes tájékoztatási rendszerre működtetése, amely a távlati 

hálózat nyomvonalára épül, hogy folyamatosan fejleszthető. Szükséges a meglévő 

budapesti kerékpáros térkép folyamatos továbbfejlesztése és az internetes 

tájékoztatási és információs felület működtetése. Cél olyan információs felület 

kialakítása, amely a kerékpárral közlekedőknek nyújt könnyen érthető információt, 

visszacsatolási lehetőséggel. 

A felhasználói igény elérhető és megbízható kerékpáros vonatkozású információ az utazás 

előtt és utazás közben a helyszínen. A statikus információk átadása kiadványok, 

szórólapok térképek, információs táblák formájában valósulhat meg; a dinamikus 
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információs eszközök az utazó egyéni döntéshozatali szükségletéhez igazított internetes 

útvonaltervező és más geo-informatikaialapú alkalmazások, melyek tájékozódást segítik. 

A tájékoztatás fontos eszköze az egységes budapesti kerékpáros arculat és a fővárosi 

hírszolgálatban való gyakori megjelenés. 

 

Elvárt eredmény: 

 A felhasználók döntően kedvezően értékelik a kerékpáros közlekedés tájékoztatási 

rendszerét. 

5.1.4. Szakmai közvélemény formálása 

Célkitűzés: 

 A kerékpározás jelenlétét, szerepét a közutakon tudatosítani kell a szakemberekkel 

is. Az integrált tervezés csak úgy valósítható meg, ha a tervezési folyamatban 

résztvevők kerékpárosbarát szemlélettel rendelkeznek. A fenntartható közlekedés 

elveit, gondolkodásmódját a tervezők, szakemberek, köztisztviselők szemléletének 

formálásával szükséges beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Nagyon fontos a 

külföldi és hazai jó példák tanulmányozása nemzetközi konferenciákon és 

továbbképzéseken. 

Már csökkenő módon, de jelenleg a gépjárműforgalom szempontja dominál a közlekedési 

létesítmények tervezésénél ezért szükséges a szakmai közvélemény formálása az alábbi 

eszközökkel:  

Szakmai továbbképzések és fórumok: A szakemberek, mérnökök számára szervezett 

rendszeres továbbképzések, szakmai fórumok, tervzsűrik szükségesek, melyek lehetőséget 

adnak egy-egy speciális témában a tapasztalatcserére, közös gondolkodásra és a tervezési 

irányelvek tekintetében konszenzus alakulhat ki. Szükséges a kerékpáros közlekedés 

témájában speciális budapesti szakmai kézikönyvek, irányelvek kiadása is.  

Részvétel a hazai és nemzetközi szakmai információcserében és rendezvényeken: A 

közlekedéssel foglalkozó szakemberek első kézből ismerhetik meg más városok és 

országok tapasztalatait. 
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Szakmai szervezetekkel és egyetemekkel való együttműködés: A következő szakember 

generáció számára korszerű tudást és fejlődési lehetőséget kell adni a kerékpáros 

közlekedés területén, teret kell teremteni a kerékpározásnak a diplomatervek, kutatási 

munkák és szakfolyóiratok témái közt. 

 

Elvárt eredmény: 

 A közigazgatásban ill. a városfejlesztési és közlekedési szakmában dolgozó 

szakemberek számára a kerékpározás elfogadott, többségük szemében támogatandó 

közlekedési mód, és ehhez megfelelő, naprakész szakmai tudással rendelkeznek. 

5.2. Vonzó kerékpározási környezet 

Célkitűzés: 

 Az utazás kiindulópontjától a célpontjáig megfelelő környezetben, biztonságosan és 

kényelmesen kerékpározható úthálózat, és az alapinfrastruktúrát kiegészítő 

szolgáltatások és létesítmények jöjjenek létre.       

A „vonzó” összefoglaltan jelenti a kerékpározás gyors, biztonságos, kényelmes és olcsó 

voltát. A vonzó kerékpározási környezet kialakítása tartalmazza a kerékpáros-barát 

közlekedési hálózat tervezésével, építésével, üzemeltetésével és használatával kapcsolatos 

jellemzőket.  

Egyéni közlekedési eszközként használva a kerékpárt a kerékpározók igénye az, hogy az 

utazás kiindulópontjától az utazás célpontjáig megfelelő környezetben, biztonságosan, jól 

informálva és kényelmesen tudjanak haladni, közvetlen vonalvezetéssel, nagyobb kerülők 

nélkül. A kerékpárnak kényelmesen, gyorsan rendelkezésre kell állnia, legyen az akár saját, 

akár kölcsön jármű; azt az átszállási pontokon és az úticéloknál el kell tudni kényelmesen és 

biztonságosan helyezni.  

A kombinált utazások segítésére a kerékpár tárolását meg kell oldani a közösségi 

közlekedési eszközök megállóiban (B+R), fejleszteni kell a kerékpárszállítást, és lehetővé 

kell tenni az átszálló csomópontok és a tömegközlekedési megállók kerékpáros 
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megközelítését. Ezzel a nem csak a kerékpározás, hanem a tömegközlekedés vonzereje és 

kihasználtsága is növekszik. 

Szolgáltatások: A kerékpáros infrastruktúrához közvetlenül kapcsoló kiegészítő és kényelmi 

szolgáltatások tehetik kényelmessé és vonzóvá a városi kerékpározást.   

 

 A városszerkezetnek megfelelően a 

beavatkozások területi céljai és eszközei 

eltérő hangsúlyt kapnak. A területi 

potenciálok a következők: 

 

 

Az intézkedések beavatkozási területei, potenciálok: 

I. Belső városrész: A Bubi és a komplex kerékpárosbarát fejlesztés teheti  

a belső zónát teljes egészében kerékpárral könnyen átjárhatóvá.  

II. Hungária gyűrűn belüli részen a kapacitív kerékpáros főhálózati elemek 

fejlesztése, a városrészek közötti kapcsolatok megteremtése és vonzó 

kerékpáros szolgáltatások fejlesztése a cél. 

III. Lakóterületi és külső kerületi fejlesztések: A külső városrészek esetében  

a helyi kerékpáros kapcsolatok és a városrészközpontok közti kapcsolat 

fejlesztése segítheti a kerékpáros munkába járást, és javíthatja a regionális  

és turisztikai úti célok kerékpáros elérhetőségét. A B+R feltételek kialakítása 

hozzájárulhat a kombinált közlekedési módok térnyeréséhez. 

 

 

5-. ábra A kerékpározás fejlesztésének területi 
hierarchiája a városszerkezet és az agglomeráció 
vonatkozásában 
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5.2.1. Kerékpáros főhálózat fejlesztése 

Célkitűzés: 

 A cél olyan hierarchikusan felépített, funkcionálisan megtervezett közlekedési hálózat 

kialakítása, amelyen a kerékpározók biztonságosan és gyorsan, magas szolgáltatási 

szinten közlekedhetnek.  

A város kerékpáros átjárhatósága 

érdekében szükséges a városrészek 

közötti gyors, biztonságos és kényelmes 

eljutást lehetővé tevő ún. 

kerékpárforgalmi főhálózat kialakítása, 

amely lehetővé teszi egyben a fővárosi 

hálózatnak a regionális kerékpáros 

útvonalakhoz való kapcsolódását is.  

A kerékpárosbarát közlekedési hálózat elsőrendű elemei a nagyobb távú kerékpáros 

közlekedést szolgálják, a másodrendű elemek a városrészeken belüli kerékpáros 

közlekedésre alkalmasak. A kialakuló hálózatnak megfelelően sűrűnek és összefüggőnek 

kell lennie, a fejlesztéseket mindig úgy kell ütemezni, hogy a létrejövő kerékpárosbarát 

közúthálózati rész és/vagy kerékpáros közlekedési hálózati elem csatlakozzon a meglévő 

kerékpárosbarát közlekedési hálózathoz.  

A kerékpáros közlekedési főhálózat az arra alkalmas kisebb forgalmú utcák kijelöléséből, a 

forgalmasabb útvonalakon kerékpársávok és kerékpárutak létesítéséből, illetve a hozzájuk 

tartozó jelzésrendszerből áll. A kényelemhez hozzátartozik a közvetlen vonalvezetés és a 

megfelelő tájékoztatási rendszer. A főhálózat mentén további többletszolgáltatások 

biztosítása is javasolt. A kerékpáros főhálózat kapcsolatait funkcionálisan, a főbb kiindulási 

és célterületek, a turisztikai létesítmények, valamint a köztük lévő kapcsolatrendszer alapján 

kell meghatározni.  

A cél olyan hálózat kialakítása, amely közvetlen vonalvezetésű útvonalakból áll, magas 

színvonalú kerékpározási lehetőséget biztosítva: 
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o A főhálózati elemek folyamatos haladást tesznek lehetővé, általában biztosítják 

az elsőbbséget a kerékpározók számára. Nincsenek a kerékpáros közlekedést 

nehezítő akadályok, felesleges megállások vagy kerülők. 

o A főhálózati elemek fenntartása folyamatos és magas szintű, állandóan jó 

kerékpározási körülményeket, és biztonságot nyújtva. A burkolat típusát úgy kell 

megválasztani, hogy az a teljes élettartama alatt megfelelő felületet biztosítson a 

kerékpározók számára. 

o A nehézgépjárművek jelenléte és a nagy sebességek okozta veszélyek, 

valamint a torlódó közúti forgalom keltette fennakadások a megfelelő 

szétválasztással kezelendők. 

o A korlátozó környezeti adottságokat a műszaki paraméterek rugalmas 

megválasztásával lehet figyelembe venni. A keresztszelvényi kialakítás méreteit 

és a tervezési sebességet a kerékpáros létesítmény hálózati hierarchiája és a 

környezeti körülmények alapján kell megválasztani.  

A főhálózati terv alapját a 2006-ban készült „Budapest kerékpárforgalmi főhálózatának 

fejlesztési javaslata” képezi, melyet a BKRFT aktualizálásakor, alágazati koncepciók 

megalkotásakor és szabályozási tervek készítésekor, kerületi közterület átalakítások esetén, 

valamint adott útszakasz felújításakor figyelembe kell venni, és az adott helyszínnek és 

forgalmi viszonyoknak megfelelő kerékpáros létesítménytípust kell kialakítani. 

 

Elvárt eredmény: 

 A kerékpáros főhálózat átlagban legalább évi 20 km-rel növekszik. 2020-ra főhálózat 

hossza eléri a 400 km-t. 
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5.2.2. Kerékpárosbarát mellékúthálózat kialakítása és területi beavatkozások 

Célkitűzés: 

 Általános cél, hogy mindenhonnan mindenhová biztonságosan el lehessen jutni 

kerékpárral is. A közúthálózatot olyan módon kell átalakítani, hogy azt a 

kerékpározók akadálymentesen és biztonságosan, a gépjárművekkel egyenrangúan, 

azokkal közösen, illetve szükség szerinti elválasztással használhassák. Az 

alkalmazott megoldásoknak akadálymentességet és biztonságot kell nyújtania a 

kerékpározók számára.  

A kerékpáros közlekedés kiemelten fontos szerepet tölthet be a lakóterületek és a 

központrendszer hozzá hierarchikusan kapcsolódó, helyi elemei közötti közlekedés 

biztosításában. A főhálózatot egészítik ki, sűrítik a helyi jelentőségű hálózatrészek, melyek 

szerepe elsősorban a kerületeken belüli (rövidebb utazások számára szolgáló, 3–5 km-es,) 

közlekedési lehetőségek teljessé tétele. A közúthálózat egészét kell kerékpáros barát módon 

kialakítani.3  A cél az önálló főhálózat kialakításán túl a jelenlegi közúthálózat minél nagyobb 

részének forgalomtechnikai felülvizsgálata, hogy az útpálya-felületek újraosztásával váljék 

alkalmassá – önálló kerékpárutak építése nélkül is – a kerékpáros közlekedésre.4 

Ez számos kisebb volumenű intézkedést jelenthet nem egy útvonalra, hanem egy 

területre fókuszálva: sebességcsillapítás, területi forgalomcsillapítás, csomópontok 

átalakítása, kerékpáros jelzőlámpás irányítás felülvizsgálata, előnyben részesítés, 

sávszélesítés vagy szűkítés, egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom 

számára, busz- és kerékpársávok kijelölése, gyalogos-és kerékpáros zónák kijelölése, 

kerékpáros akadálymentesítés, kényelmes burkolat kialakítása, intermodális csomópontok 

kerékpáros elérhetősége. 

                                                

3(Budapest területfejlesztési koncepciója, 2013) 

 
4(Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, 2009) 
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Így valósulhat meg egy-egy városközponti vagy lakóterület jobb kerékpározhatósága, és a 

tömegközlekedésre való ráhordás.  

 

Elvárt eredmény: 

 A teljes budapesti közúthálózat felülvizsgálatra kerül, a szükséges helyeken 

megtörténnek a kerékpározást segítő beavatkozások. 

5.2.3. Kerékpártárolás és kiegészítő szolgáltatások fejlesztése 

5.2.3.1. Kerékpártárolás és parkolás feltételeinek javítása 

Célkitűzés 

 Bármely budapesti lakáshoz legyen a napi használatra alkalmas kerékpártárolási 

lehetőség. Bármely úti célhoz érkezve a kerékpárt kényelmesen és biztonságosan  

rögzíteni lehessen a műszaki előírások követelményeinek megfelelő 

kerékpártárolóban.  

A kerékpáros közlekedés sikerének 

érdekében közterületi kerékpár tároló 

telepítési programot kell megvalósítani a 

beépítés és a terület-felhasználás 

igényeinek figyelembe vételével. A 

kerékpárok létesítményszintű tárolásának 

kötelező jellegű biztosítását szükséges 

szabályozni.5 

 

                                                

5(Budapest területfejlesztési koncepciója, 2013) 
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A köztéri rövid idejű kerékpártárolás (parkolás) céljára funkcióktól függően belvárosi 

területen 100-200 méterenként szükséges egy-egy kerékpárparkoló kialakítása, az 

utcabútorok megfelelő kialakításával is elősegíthető a kényelmes és esztétikus kerékpár 

lakatolás. 

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok 

számát az OTÉK6 7. számú melléklete meghatározza, ezt az intézmény-fejlesztéseknél és új 

építésű épületek mind a tervezés mind az engedélyezés folyamán figyelembe kell venni, 

illetve meg kell követelni. 

Az ÚT 2-1.203:2010 "Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" c. útügyi műszaki előírás, 

(MAÚT, 2010) 11.fejezet pontosan leírja a megfelelő kerékpártámasz műszaki 

paramétereit.  

A megfelelő tárolók és parkolók létesítésére jogi szabályozással és ösztönzéssel lehet az 

építtetőket rávenni. Az otthoni és a munkahelyi/iskolai hosszú idejű kerékpártárolás 

kialakításának támogatási hátterét szükséges alakítani.  

A kerékpárok parkolására nem alkalmas meglévő támaszokat ki kell cserélni. 

 

Elvárt eredmény: 

 Városközponti és kerületközponti területeken, intézményi, szolgáltatási, munkahelyi 

területeken a funkciókhoz illeszkedően legalább 200 méteres sűrűséggel 

rendelkezésre álljanak kerékpártárolók. 

 A fővárosi tulajdonú közintézmények 100%-a legyen felszerelve megfelelő tárolóval. 

 

  

                                                

6253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
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5.2.3.2. Kombinált közlekedés előmozdítása B+R kerékpártárolókkal 

Célkitűzés 

 Budapest közlekedési hálózata kerékpárosbarát szempontú fejlesztésének 

elengedhetetlen eleme a kombinált utazási módok támogatása, melyek biztosítják, 

hogy mindenhol a leghatékonyabb közlekedési eszközt lehessen igénybe venni. 

Ennek keretében ki kell építeni a kerékpározás és a közösségi közlekedés, valamint 

a kerékpározás és a személygépjármű-közlekedés közötti átszállási lehetőségeket.  

A B+R (bike and ride – „bringázz és utazz”) 

rendszer kiépítése, amely a környezetbarát, 

de korlátozott hatótávolságú kerékpározást 

ötvözi a kötöttpályás közlekedéssel. A 

közösségi közlekedési megállóhelyek (hév- 

és metróállomások, vasútállomások, 

pályaudvarok) közelében kapacitív, többnyire 

fedett, eseteként kamerával megfigyelt vagy 

zárható kerékpártárolók létesítésével a 

hosszú idejű kerékpártárolás válik biztonságossá.  Más tömegközlekedési megállóban is 

szükség lehet néhány kerékpártámaszra, a könnyebb eszközváltás érdekében. 

A műszaki alapelveket a B+R kerékpártárolókra vonatkozó paraméterkönyve, GKM, 2008) 

tartalmazza. 

 

Elvárt eredmény: 

 A metró, hév és vasút megállóinak 90%-ánál az előírásoknak megfelelő B+R parkoló 

áll rendelkezésre. 
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5.2.3.3. Kombinált közlekedés előmozdítása kerékpárszállítással 

Célkitűzés: 

 Megfelelő szabályozással bővíteni kell a kerékpárszállítás lehetőségeit, ezzel növelni 

a kerékpár hatótávolságát, segíteni a hegyvidéken lakók kerékpározását, támogatni a 

turisztikai forgalmat, valamint a kiegészítő szolgáltatással növelni a kerékpározás 

vonzerejét, illetve bővíteni a közösségi közlekedési szolgáltatások választékát és 

színvonalát.  

Budapest közlekedési hálózatának 

kerékpárosbarát szempontú fejlesztéséhez 

elengedhetetlen kerékpározás közösségi 

közlekedéssel való integrációja, a kombinált 

utazási lehetőségek támogatása. A fővárosi 

tömegközlekedésben jelenleg csak a héven, 

a fogaskerekűn és a dunai hajón szállítható 

kerékpár, azonban ezek kapacitása nem 

elegendő. Más városrészekben is mutatkozik 

igény a kerékpárok eseti szállítására. 

Hosszú távú célkitűzés a város egész területén megbízható kerékpárszállítási feltételek 

megteremtése. Ennek első lépéseként rövidtávon a kerékpárszállítás bevezetését a szabad 

kapacitással rendelkező időszakokban javasolható. A rendszer a későbbiekben további 

felszíni viszonylatokkal bővíthető, azonban a férőhely kihasználtság alapján időkorlát 

bevezetése válhat szükségessé. A szabályozás során szem előtt kell tartani, hogy a 

szabályok könnyen átláthatóak, egyértelműen kommunikálhatóak, ágazatonként lehetőleg 

egységesek legyenek. 

Fontos feladat a fogaskerekű és hév-kocsik fokozatos átalakítása, kerékpárszállítási 

kapacitásuk bővítése és komfortosabbá tétele. 
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Elvárt eredmény: 

 A kerékpárszállítás részletszabályozása szerepel a BKK és az operátorok 

üzletszabályzatában, utazási feltételeiben és a szolgáltatási előírásaiban. 

 A kerékpárszállítás engedélyezett az M4-es metrón, valamint bizonyos busz- és 

villamosjáratokon is meghatározott feltételekkel.  

5.2.3.4. Kényelmi szolgáltatások 

Célkitűzés: 

 A kerékpáros infrastruktúrához közvetlen kapcsoló szolgáltatások tegyék 

kényelmessé és vonzóvá a városi kerékpározást.  Kerékpáros boltok és turisztikai 

szolgáltatók és is legyenek érdekeltek és legyenek felkészülve a megnövekedett 

igények kielégítésére.  

 

Kényelmi jellegű kerékpáros háttérszolgáltatások fejlesztése piaci szereplők bevonásával 

lehetséges: kölcsönzés, szerviz, kerékpáros központ kialakítása. A turisztikai célú 

kerékpárbérlés hálózatát az érdekelt szolgáltatók és intézmények támogatásával kell 

segíteni, az erről szóló tájékoztatásnak szerepelnie kell a tájékoztatási rendszerben.  
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A kisegítő szolgáltatásokról is szükséges a tájékoztatást adni a térképes és más formában.  

Szolgáltatások lehetséges formája:  

o Kerékpáros szervizek, önkiszolgáló gyorsszerviz (szerszámok és pumpa), 

benzinkutaknál „bringa pont”,  

o turisztikai célú kerékpár kölcsönzők,  

o kerékpáros pihenő szükséges tartozékokkal (kerékpártámaszok, padok, 

asztalok, szemetes vízcsap/kút, tájékoztató tábla), 

o kerékpáros központ: közösségi tér, kerékpáros információs pont. 

o Intermodális központ kerékpáros szolgáltatásai: A rövid- és hosszú távú 

tárolási igényeket érdemes elkülöníteni egymástól. A tároláson kívül érdemes más 

funkciókkal is kiegészíteni a kerékpárparkolót, hogy a felhasználó szívesebben hagyja 

ott kerékpárját rendszeresen hosszabb időre is. Helyet kell, kapjon a parkolóban mosdó, 

vízvételi lehetőség, valamint értékmegőrző, ahová kisebb tárgyak (táska, sisak, stb.) 

elhelyezhető. Kiegészítő szolgáltatásként helyet kaphat kerékpárszerviz és kölcsönző. 

Minimálisan ajánlott a tárolóban szerszámkészlet elhelyezése, mellyel kisebb javításokat 

a felhasználó saját maga el tud végezni. 

o Kerékpárosbarát munkahelyek támogatása, ösztönzése 

o Kerékpáros túravezetés, idegenvezetés 

Elvárt eredmény: 

 Támogatási, ösztönzési formák működnek a háttér szolgáltatások segítésére 

Kerékpáros szolgáltatási és információs központ jön létre. 

 A turisztikai szolgáltatók kínálatában szerepel kerékpáros turisztikai termék. 

5.2.4. Közösségi kerékpár rendszer (Bubi) kialakítása 

Célkitűzés: 

 A Bubi létesítésével a cél a budapesti belvárosi utazásokhoz hatékony és 

környezetbarát alternatíva létrehozása, a jelenleg elérhető kínálat szélesítése. A 

rendszer kialakításával a városban közlekedők számára a kerékpáros közlekedés, 

mint bármikor választható alternatíva fog rendelkezésre állni. A rendszer 
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létrehozásának célja a városközpontot érintő utazások egy részének átterelése 

kerékpárra, amellyel a felhasználók időt takaríthatnak meg, a környezet pedig a 

csökkenő környezetterhelésből profitál. A Bubi létrehozása fontos lépést jelent a 

városi közlekedés fenntartható fejlesztése irányába. 

A Bubi (Budapest Bicikli), a fővárosban 

tervezett kerékpáros közösségi 

közlekedési rendszer egy olyan új, 

alternatív közösségi közlekedési 

szolgáltatás lesz, amely a városok 

leginkább beépített, legsűrűbben lakott 

területein mindenki számára könnyen 

hozzáférhető, alacsony díj ellenében 

kölcsönvehető kerékpárokat biztosít.  

A Bubi nem egy kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egy új formája, amely 

egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a kötött pályás közlekedés megbízhatóságával. 

Az egységes arculatú kerékpárokat, jól felismerhető tárolókból lehet majd elvinni, majd 

használat után bármelyik másik tárolóban leadni. 

A tervezett kerékpáros közösségi közlekedési rendszer a Nyugat-Európában már működő 

rendszerekhez hasonlóan rövid, egyirányú kerékpáros utazásokat tesz lehetővé automatizált 

módon. A Bubi célja, hogy olyanok számára biztosítsa a városi kerékpározás kényelmét és 

gyorsaságát, akik valamiért nem tudják, vagy nem akarják a saját biciklijüket használni, akik 

ingáznak Budapestre, a nap valamely szakában kénytelenek más közlekedési módot 

használni, esetleg nincs is saját biciklijük. A Bubit rendszeres és eseti felhasználók is 

igénybe vehetik majd díj ellenében, azonban az első félóra ingyenes lesz.  

A rendszer által lefedett területen kiemelten javítandók a kerékpáros közlekedés feltételei. 

A Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program (KMOP) keretében a BKK támogatást 

kapott a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítását célzó, Bubi 

projekt megvalósításához.  
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Elvárt eredmény: 

 A Bubi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemel legalább 75 

gyűjtőállomással, 1000 kerékpárral, és igény szerint bővül. 

 A Bubi rendszer felhasználóinak száma éves szinten 12000 fő, a napi utazások száma 

éves átlagban 5000 utazás/nap. 

5.2.5. A kerékpáros infrastruktúra karbantartása 

Célkitűzés: 

 A fenntartás és üzemeltetés területén olyan monitoring rendszer kialakítása 

szükséges, melynek segítségével a kerékpáros létesítmények állapota folyamatosan 

figyelhető, a szükséges beavatkozások mértéke és időpontja meghatározható, 

ütemezhető. Olyan együttműködési rendszer kidolgozása szükséges, mely lehetővé 

teszi a hibák gyors észlelését és rövid határidejű elhárítását, és lehetővé teszi külső 

források bevonását is a kerékpáros útvonalak és kerékpártámaszok fenntartásába.  

A fővárosi közlekedés irányítási intézményrendszer fejlesztésekor figyelmet kell fordítani 

a kerékpáros létesítmények színvonalas karbantartására is, és a tulajdonosi illetve kezelői 

szerepet rendezni kell. A fővárosi közszolgáltatók: a BKK, BKK Közút, FKF, Főkert,és 

közterület felügyeletek, kerületi útüzemeltetők, folyamatszabályozásában és információ 

áramlási rendszerében figyelmet kell fordítani a kerékpáros létesítmények környezetére. 

A jól karbantartott kerékpáros infrastruktúra hivatalos karbantartási irányelvek, 

folyamatszabályozás és finanszírozás kialakítását igényli. A tervszerű megelőző 

karbantartás érdekében hatékony, fenntartható rendszert kell létrehozni, integrálva a 

meglévő közút-üzemeltetési rendszerekbe. A fő követelmények: 

o Meglévő fenntartási rendszerekkel integrált működés. 

o kerékpáros létesítmények rendszeres bejárása, 

o burkolat állapotának rendszeres ellenőrzése, 

o létesítmények fenntartási tevékenységeinek szervezése, elvégzése, 

o szükség esetén takarítás, jég- és hómentesítés, űrszelvénybe lógó növényzet nyírása, 

o kerékpártárolók állapotának rendszeres ellenőrzése, karbantartása. 
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A kerékpáros útvonalak nyilvántartásának aktualizálása, és a fenntartási feladatmegosztás 

felülvizsgálata szükséges. A partnerekkel egyeztetett monitoring rendszer és hibajavítási 

követelmények kidolgozása, továbbá a hibajavítási folyamat szabályozása szükséges. A 

monitoring rendszer működtetésében számítani lehet a használó oldal önkéntes 

adatszolgáltatására. 

 

Elvárt eredmény: 

 Az infrastruktúra valamennyi elemének fenntartása a szolgáltatási színvonal 

megőrzését biztosító követelményrendszer szerint folyamatosan megoldott. 

5.2.6. Regionális és turisztikai kapcsolatok fejlesztése 

Célkitűzés (Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégiája, (2010) alapján): 

 Koordinált, partneri együttműködés: a kerékpáros turizmusfejlesztés koordináltan 

folyik, egyértelmű feladat- és felelősségi körökkel, a szükséges mértékű 

finanszírozási források hozzárendelésével. Az érintett szereplőket (közszféra, civil 

szféra, magánszféra) hatékony együttműködés jellemzi. 

 Intenzív piaci jelenlét: a kerékpáros turizmus jól pozícionált, komplex termékként 

jelenik meg a piacon, részben a termékfejlesztés, részben pedig a proaktív 

marketingtevékenység által. 

 A kerékpáros turizmus mérhető részarányt képvisel az Budapest turistaforgalmában, 

egyre többen tesznek egynapos kirándulásokat lakóhelyük környezetében, a külföldi 

kerékpáros turisták száma is érzékelhetően emelkedik. 
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A szabadidős és közlekedési célú kerékpározás eltérő igényeket támasztanak. A 

kerékpáros turizmushoz hozzátartoznak a kerékpárosbarát szolgáltatások és vendéglátás 

fejlesztése az útvonalak mentén (pihenőhelyek, kerékpárosbarát vendéglátóhelyek és 

szálláshelyek, szervizek és kölcsönzők, csomagmegőrzés, csomagküldés, biztonságos 

parkolás). A kerékpáros turizmus fejlesztése összekapcsolódik más turisztikai ágazatokkal 

(ökoturizmus, vízi turizmus, aktív turizmus, örökségturizmus, rendezvényturizmus, falusi 

turizmus, gasztronómia és borturizmus, sport, rekreáció). A kerékpáros turizmus 

fejlesztésében is fontos a kommunikációs technológiák alkalmazása a naprakész és teljes 

körű tájékoztatás érdekében. Egy országos szintű egységes minősítési és 

védjegyrendszerhez való csatlakozás a budapesti szolgáltatóknak is hasznos.  

Állami kiemelt fejlesztési célkitűzés a nemzetközi kerékpáros túraútvonalak hiányzó 

szakaszainak a létrehozása, az országos törzshálózati elemek kiépítése (turisztikai és 

közlekedési célú kerékpáros nyomvonalak, OTrT7 1/6. melléklete szerint) valamint a 

kerékpárosbarát vendéglátás és szolgáltatási infrastruktúra kialakítása.  A kerékpáros 

hálózatra épülő turisztikai termékfejlesztés kialakítása nemzetgazdasági érdek, ezért az 

elkövetkező években kiemelten kell kezelni a kerékpáros turizmust. 

(Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégiája , 2010) 

(Természetjáró és kerékpáros turizmus úthálózat és közlekedés fejlesztése, munkaanyag, 

KIM, 2011) 

A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő 

kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI.8.) Korm. határozat rögzítette, hogy a 

Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo 6 (EV6) „Folyók útja” Duna menti 

kerékpárút (I. ütem: Rajka–Budapest) és a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítését, 

ezen belül kiemelt fejlesztési prioritásként I. ütemben a Budapest–Etyek útvonal kiépítését, 

valamint a Balatoni kerékpáros körút komplex minőségi fejlesztését. A Budapesten át vezető 

európai kerékpáros túra útvonal biztonságos, kényelmesen használható kialakítása a Duna 

                                                

7
 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, 
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mindkét partján kívánatos. Tekintettel arra, hogy kiemelt regionális kapcsolatról van szó, a 

Duna mindkét oldalán szükséges a meglévő kerékpáros útszakaszok folytonosságának 

biztosítása, a burkolat minőségének javítása, egyértelmű útvonaljelzése.   

Elvárt eredmény: 

 Az országos kerékpáros turisztikai törzsúthálózat elemeinek budapesti szakaszai 

megfelelő szolgáltatási szinttel kiépülnek. (Duna menti EuroVelo útvonalak, Budapest 

–Balaton útvonal, Kelet-Magyarországi útvonal) 

 Budapest és környéke legfőbb rekreációs területei kijelölt kerékpáros útvonalakon 

elérhetők, ezeket megfelelő promóció támogatja. 

5.3. Partnerség és együttműködés 

Célkitűzés: 

 Valósuljon meg a kerékpározás közlekedésszervezésbe és való integrálása, az 

intézményi, jogi és finanszírozási háttér legyen alkalmas a hatékony és vonzó 

kerékpáros közlekedés megteremtéséhez és üzemeltetéséhez. Szakmai és civil 

együttműködések, közös tanulási folyamat által kapjon nagyobb teret a kerékpárral 

közlekedők érdeke. 

Bár a jelen koncepciót a BKK készíttette és a Fővárosi Közgyűlés fogadja el, a benne foglalt 

feladatok és tevékenységek végrehajtása nem egyedül a Főváros illetve a BKK feladata. 

Számos partner összehangolt, egyeztetett tevékenysége szükséges. A kerékpáros 

közlekedés feltételeinek alakításában sok szervezet közreműködik, különböző hatáskörökkel 

és lehetőségekkel, a legfontosabbak a következők: 

o Kormányzati szervek 

o Közlekedési hatóságok 

o Rendőrség, közterület-felügyelet 

o Fővárosi önkormányzat és 

intézményei, cégei 

o Kerületi önkormányzatok, 

intézményeik, cégeik 

o Közlekedési szolgáltatók 

o Turisztikai szolgáltatók 

o Civil szervezetek 

o Oktatási intézmények 

o Egészségügy 

o Üzleti szféra 

o Kerékpárgyártás, 

kerékpárjavítás, kereskedelem
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5.3.1. Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés 

Célkitűzés: 

 A kerékpáros közlekedésben érintettek között naprakész információcsere és 

optimális munkamegosztás valósuljon meg. A különböző szereplők projektjeinek 

előkészítése és végrehajtása egymás hatását erősítse. 

Elengedhetetlen a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat, illetve a BKK 

fejlesztési koncepcióinak, terveinek és tevékenységeinek folyamatos összehangolása, 

egyeztetett munkamegosztást szükséges kialakítani. 

Rendszeres konzultáció szükséges a szakmai és civil partnerekkel, egy-egy aktuális téma 

megvitatására, cél a konzultáció és széleskörű szakmai konszenzus kialakítása. Stratégiai 

partnerekkel külön megállapodásban rögzítendő az együttműködés módja.  

Szakmai konferenciák és továbbképzések megfelelő teret adhatnak az együtt 

gondolkodásra.  

A kerékpáros civil szervezetekkel való együttműködés kiemelt területei: 

o helyi kerékpározási igények közvetítése,  

o helyismeret alapján új hálózati elemekre és ajánlott útvonalakra, illetve 

kerékpárosbarát beavatkozásokra javaslat tétel 

o igények rendszeres meghallgatása és intézményesített becsatornázása, 

o tervek véleményezése, rendszeres és formalizált konzultáció 

o kerékpározást akadályozó hibák, problémák jelzése; civil kontroll beépítése a 

monitoring-rendszerbe, 

o szakmai fórumok, rendezvények szervezése, 

o kerékpározást népszerűsítő kampányok szervezése, 

o célcsoportokkal való kapcsolattartás, kommunikációs csatornák hatékonyabb 

kihasználása. 
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Elvárt eredmény: 

 A célcsoportok igényeinek becsatornázása kooperatív módon megtörténik. 

 Rendszeres szakmai és civil konzultációra kerül sor kerékpáros fejlesztés témájában. 

5.3.2. Kerékpározás integrálása a közlekedésszervezésbe 

Célkitűzés: 

 A közterületeket meghatározó tervezési folyamatok során az integrált, átfogó 

tervezés valósuljon meg, a kerékpározás szempontjainak figyelembevételével. 

Biztosítani kell, hogy a tervek a kerékpáros koncepcióhoz illeszkedő, funkcionálisan 

megfelelő kerékpáros megoldásokat tartalmazzanak 

A kerékpáros fejlesztések többségére még nincsen jól bevált műszaki gyakorlat - az elmúlt 

pár évben rohamosan növekedett a kerékpárral közlekedők részaránya, és ennek megfelelő 

integrált tervezési módszertan épp most van kialakulóban. Ezt a folyamatot a 

közlekedésszakma különböző területein és különböző intézményeiben dolgozó kollégák 

együttműködése, folyamatos személyes kapcsolattartása és konzultációja segíti. Egységes 

tervezői gyakorlatot kell létrehozni, Budapest egész területén. A kerékpáros létesítmények 

Budapest specifikus tervezési módszertanát ki kell dolgozni, és minden a tervezési fázisban 

meg kell követelni a szabályozási terv készítésétől a kiviteli tervekig, alágazati és szakági 

tervezések során is. 

A jogi környezetet úgy kell kialakítani, hogy ösztönözze a kerékpáros közlekedés 

fejlesztéséhez leginkább megfelelő megoldások elterjedését.   A megfelelő jogi hátér 

kialakításához szükséges jogszabályi változtatási igényeket feltárni és a módosítást 

kezdeményezni szükséges.  A kerékpározást támogató jogszabályi környezet és 

hatósági gyakorlat kialakításával segíthető, hogy a tervezési prioritások megváltozzanak, a 

gépjárműforgalom igényeinek dominanciája helyett a fenntartható, környezetbarát 

közlekedési módok kerüljenek előtérbe.  

A közlekedés szervezés számára megfelelő háttéradatok és azok rendszeres felmérése 

szükséges (kerékpáros forgalmi és baleseti adatok, kerékpározás részaránya, kerékpározási 

szokásjellemezők, igényfelmérés), melyek a jövőbeni fejlesztésekhez és kommunikációhoz 

iránymutatásul, valamint az eredmény indikátorok nyomon követésére szolgál. 
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A kerékpározási célú vagy azt érintő fejlesztéseket összehangoltan kell elvégezni. A 

kerékpáros fejlesztések koordinálására, egységesítésére megfelelő hatáskörrel rendelkező 

kerékpáros koordinátort kell kinevezni, illetve felelős szervezeti egységet kell létrehozni, 

melynek feladata a településrendezési és közlekedésfejlesztési tervek és projektek 

kerékpáros szempontból való véleményezése, és valamennyi, a kerékpáros közlekedést 

érintő ügy figyelemmel kísérése. Az engedélyezési eljárásokba e szervezeti egység 

hozzájárulását is be kell vonni, kötelező jelleggel. E szervezeti egység feladata a jelen 

koncepció alapján kidolgozandó fejlesztési program megvalósításának koordinálása. 

Szervezetileg biztosítani szükséges, hogy minden közlekedésfejlesztési projekt egy 

"kerékpáros audit" folyamaton menjen keresztül.  

 

Elvárt eredmény: 

 A közterületen történő beavatkozások, átalakítások minden esetben megvizsgálják a 

kerékpáros közlekedés szempontjait és megvalósítják a kerékpározást segítő 

elemeket. 

 A kerékpáros közlekedést befolyásoló beavatkozások mindegyike a kerékpáros 

fejlesztési programba illeszkedően, a partnerekkel egyeztetett módon, a többi 

beavatkozással összehangoltan történik. 

 A kerékpáros fejlesztéseket, illetve a kerékpáros közlekedést könnyítő 

jogszabályváltozások életbe lépnek. 

5.3.3. Kiszámítható finanszírozás 

Célkitűzés: 

 Olyan együttműködési keretek és hosszabb távon tervezhető finanszírozás 

kidolgozása szükséges, melyek lehetővé teszik különböző szereplők (Fővárosi és 

kerületi önkormányzatok, magán szektor, civil szféra) finanszírozási 

munkamegosztását és együttműködését, és elősegíti külső fejlesztői pénzek 

bevonását a kerékpáros létesítmények megépítésébe és fenntartásába.  



A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója   

 

 

  64/66 

 

 

Önkormányzati saját forrásként álljon rendelkezésre rugalmasan használható, dedikáltan 

kerékpáros célú forráskeret. A pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a készülő 

fővárosi stratégiák során és a 2014-2020. közötti EU költségvetési ciklusra való felkészülés 

keretében a programozás során szükséges figyelembe venni az elkészülő kerékpáros 

tanulmányokat és hálózati terveket, és ezek alapján támogatásra és kivitelezésre alkalmas 

kerékpáros projekteket előkészíteni. 

Finanszírozási szempontból is sokkal kedvezőbb egy nagyobb beruházás szerves 

részeként megépíteni a kerékpáros létesítményeket. Külső finanszírozó esetén ez 

nyilvánvaló, de még a saját beruházások esetén is mintegy feleannyiba kerül a kerékpáros 

létesítmények kialakítása egy komplex beruházás keretében, mint önálló beruházásként 

 A kerékpáros hálózat kiépítése, a kerékpáros szolgáltatások fejlesztése, közterületi 

kerékpártárolók létesítése, és hozzá kapcsolódó kommunikációs feladatok évenként 

folyamatos fejlesztést igényelnek, és tervezhető kiszámítható forrásokat. A fentiek alapján 

legalább évi 300-500 millió forint fővárosi költségvetési forrást javasolt dedikáltan kerékpáros 

fejlesztési célra előirányozni. Az intézkedésenkénti akciótervek részletes kidolgozásával a 

forrásigény pontosítandó. 

Elvárt eredmény: 

 A kitűzött céloknak megfelelő ütemben biztosított a program megvalósításának 

fedezete. 

 A partnerek között megoszlik a finanszírozás terhe. 

 A külső finanszírozási lehetőségeket (magánszektor, pályázatok) maximálisan 

kihasználja az önkormányzati szféra. 
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6. A Budapesti kerékpáros fejlesztés szempontjai, alapelvek 

Budapest korszerű kerékpáros-barát fejlesztéséhez a BKK az alábbi tervezési és fejlesztési 

szempontokat és alapelveket tekinti irányadónak. 

A BUDAPESTI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉS SZEMPONTJAI, ALAPELVEK: 

 

 A fővárosban a kerékpár legyen mindenki által választható utazási alternatíva. 

Általános cél, hogy mindenhonnan mindenhová biztonságosan el lehessen jutni 

kerékpárral is.  

 A fővárosban biztosítottak legyenek a gyors, kényelmes és biztonságos kerékpározás 

feltételei, és legyen sűrűn elérhető biztonságos közterületi kerékpárparkolás. 

 A fővárosban alakuljon ki kapacitív, gyors, akadálymentes kerékpározást biztosító 

főhálózat, és a lakóterületek, intézményi területek átjárhatóságát biztosító 

kerékpárosbarát úthálózat.  

 A fővárosban valósuljon meg a kerékpár előnyben részesítése mind a forgalmi 

helyzetekben, mind a döntéshozatalban, mind a szabályozásban és üzemeltetésben. 

 A fővárosi fejlesztések során a kerékpáros szempontrendszer kerüljön 

érvényesítésre, valamennyi útfelújításnál, közúti beavatkozásnál és közterület 

rendezésnél. A tömegközlekedés és a gépjárműforgalom igényeivel összhangban 

valósuljon meg a gyalogos, kerékpáros forgalom igényeinek színvonalas 

kiszolgálása. 

 A fővárosban valósuljon meg a kerékpár és közösségi közlekedés integrációja 

(kerékpárszállítás, buszsáv, B+R kerékpártárolás) –ehhez minden közösségi 

közlekedésfejlesztés vegye figyelembe a kerékpáros szempontokat. 
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