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Fejlesztik Budapest bicikliútjait
Hat helyszínen indít kerékpárút‐fejlesztési programot augusztusban a Budapesti Közlekedési Központ.
700 millió forintból csaknem 15 kilométerrel bővítik a budapesti kerékpárút‐hálózatot. A munkálatok a tél
előtt mindenhol befejeződnek.
Az unió által 440 millió forinttal támogatott fejlesztés elsősorban a külső kerületeket érinti, Csepelen, a
XVII. kerületben, Kőbányán, valamint Óbudán kezdődnek meg a munkálatok.
Csepelen a Gubacsi hídon keresztül az Ady Endre úton egészen a II. Rákóczi Ferenc útig 1,2 kilométeren
kiépített kerékpárutat hoznak létre, és három helyen kerékpártároló is épül, az összköltség 88 millió forint.
A kerület másik részén is fejlesztenek, a Szabadkikötő úton az Ady Endre útig 2,9 kilométer hosszan teljes
mértékben kiépített kerékpárút létesül, és két kerékpártárolót alakítanak ki összesen 189 millió forintból.
A XVII. kerületben szintén két helyszínen kezdődik beruházás, az egyik a Pesti út belső részén az 501. utca
és a Ferihegyi út között egy 2,9 kilométeres szakaszon. Ebből 1,5 kilométer épített, 1,4 pedig kijelölt

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. 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. 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. Budapest, 2011. augusztus 16. Budapesti Közlekedési Központ
Kiadó: Budapesti Közlekedési Központ

