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Új kerékpárutak Budapest négy kerületében
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapest négy kerületében, összesen 6 útvonalon épít
kerékpárutakat a következő hónapokban. A kerékpárutak európai uniós forrásokból és a
fővárosi költségvetés forrásaiból valósulnak meg, összesen 694 millió forintból.
A budapesti sajtótájékoztatón Garancsi István miniszterelnöki megbízott, Hutiray Gyula
főpolgármester-helyettes, Vitézy Dávid a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója,
valamint Riz Levente XVII. kerületi polgármester ismertette a projektekkel kapcsolatos
legfontosabb információkat. A projektek összköltsége 694,4 millió forint, amelyhez az Európai
Unió közel 439,6 millió forint támogatást nyújt.
XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között) – KMOP-2.1.2-09-2009-0028, és

XVII. Pesti út (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között) – KMOP-2.1.2-09-2009-0029
A beruházás keretében a XVII. kerület Pesti út 501. utca és a Ferihegyi út közötti (I. szakasz),
valamint a Ferihegyi út – Hegyalatti utca közötti szakaszon (II. szakasz) összesen 7,1 km hosszú
kerékpárút épül a BKK felügyeletével. A munkaterület átadása 2011. augusztus 10-én kezdődött
meg, a kivitelezés befejezése várhatóan 2011. október 31.
A Pesti út I. szakaszának (501. utca és Ferihegyi út közötti szakasz) fejlesztése nyomán 2927 m
hosszú kerékpáros nyomvonal jön létre, amelyből 1483 m épített, 1444 m pedig kijelölt kerékpáros
útvonal. A BKK tervei szerint a projekt megteremti a belső Pesti út menti intézmények,
létesítmények és a Rákoskeresztúri városközpont kerékpáros elérhetőségét. A fejlesztési szakasz
mentén jelenleg nincs elhelyezett kerékpártároló, így a projekt kapcsán, 6 helyen kerül telepítésre,
összesen 46 férőhellyel. A szakasz fejlesztését az Európai Unió és a Magyar Állam 51 480 780
forinttal támogatja.
A Pesti út Ferihegyi út és Hegyalatti utca közötti szakaszának fejlesztésével a főútvonal közvetlen
összeköttetést teremt a térségben Rákoskeresztúr városközpont és Rákoscsaba, Rákoskert
területekkel. A projekt keretében mintegy 3879 m kerékpáros nyomvonal jön létre, ebből 2551 m
épített, míg 1328 m kis forgalmú utcákon kijelölt nyomvonal. A projekt keretében a szakaszon 20
férőhelyes biztonságos kerékpártároló is létesül. A beruházást az Európai Unió, valamint a Magyar
Állam 85 308 564 forinttal támogatja.
További részletek:
Pesti úti kerékpárút (501.utca – Ferihegyi út között)
Pesti úti kerékpárút és kerékpáros útvonal (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között)
XXI. Szabadkikötő út – KMOP-2.1.2-09-2009-0027
A fejlesztés Budapest XXI. kerületében a Kvassay-hidat, a Szabadkikötő utat és a Kossuth Lajos
utcát érinti az Ady Endre útig. A Csepel-szigetnek a Szabadkikötő út a legjelentősebb észak-déli
gerincútja, amely nem csak a főváros, hanem a délebbi települések szempontjából is meghatározó.
2011. augusztus 1-jén megkezdődött a munkaterület átadása, a kivitelezés befejezése várhatóan
2011. október 25. A projekt megvalósulását az Európai Unió 132 166 904 forinttal támogatja. A
beruházás keretében a kerékpárút mellett 2 helyszínen létesül biztonságos kerékpártároló, összesen
30 db férőhellyel.
További részletek:
Szabadkikötő úti kerékpárút
XXI. Ady Endre út- KMOP-2.1.2-09-2009-0026
A XXI. kerület, Ady Endre útja Pesterzsébetet (XX. kerületet) és Csepelt (XXI. kerületet) összekötő

Gubacsi híd folytatása, mely az egyetlen kerületek közötti kapcsolat. A fejlesztés megteremti a
Gubacsi hídon a kerékpáros nyomvonalat és továbbvezet a XXI. Ady Endre úton egészen a II.
Rákóczi Ferenc útig. A fejlesztéssel 1280 m kiépített kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút jön
létre, mely hálózatba szervezi az úton jelenleg már működő 330 m hosszúságú kerékpárutat. A
projekt 63 694 849 Ft-os európai uniós támogatást nyert el. A fejlesztés keretében 3 helyszínen
létesül biztonságos kerékpártároló, összesen 32 db férőhellyel.
További részletek:
Ady Endre úti kerékpárút
X. Fehér út – Albertirsai út – KMOP-2.1.2-09-2009-0018
A X. kerületi fejlesztés a Fehér út – Albertirsai út útvonalat érinti, az Örs vezér terétől az Albertirsai
úti gyalogos vasúti aluljáróig. A fejlesztéssel létrejövő kerékpárforgalmi létesítmény 1529 m
hosszúságban kerül megépítésre és az Örs vezér tértől Kőbánya központja felé teremt kapcsolatot.
A beruházást az Európai Unió és a Magyar Állam 67 394 360 forinttal támogatja.
További részletek:
Fehér út – Albertirsai úti kerékpárút
III. Bécsi út – Nagyszombat utca útvonal – KMOP-2.1.2-09-2009-0023
A III. kerületi fejlesztés során a Bécsi út – Nagyszombat utca útvonalon megvalósuló kerékpáros
nyomvonal 2179 m hosszú, amely 779 m épített szakaszt és további 1400 m kijelölt szakaszt jelent.
A beruházás során a létrejövő kerékpárutat összekapcsolják a Duna-parti Eurovelo kerékpárúttal. A
projekt keretében 14 helyszínen létesül biztonságos kerékpártároló, összesen 160 db férőhellyel. A
projekt 39 525 109 Ft európai uniós támogatással valósul meg.
További részletek:
Bécsi út – Nagyszombat utcai kerékpárút és kerékpáros útvonal
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