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ELŐTERJESZTÉS 

A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Budapest-Balaton kerékpárút BI-1 szakaszának a forgalomba helyezése (Törökbálint felől 
Biatorbágy közigazgatási határától Viadukt parkolóig) 2022. június hónap során megtörtént, 
a teljes szakasz az önkormányzat kezelésébe átadásra került. Természetesen maga a 
kivitelezés már korábban befejeződött, a lakosság az azóta eltelt időben intenzíven használja 
a kerékpárutat. 

A Szarvasugrás településrész melletti szakaszon a kerékpárosok mellett a sétálók, 
babakocsisok is folyamatosan használják a kerékpárutat, ami ugyan a KRESZ előírásainak 
nem felel meg, azonban az erős gyalogos igényre reagálva az önkormányzat szeretné 
megoldani a helyzetet. Több lakossági bejelentés is érkezett, miszerint a kerékpárosok egy 
része sérelmezi a gyalogosok jelenlétét, és ennek hangot is ad, sajnos konfliktushelyzetek is 
alakultak már ki. Forgalomtechnikai szempontból megoldást jelenthet a Nimród utca és a 
Viadukt, illetve a Viadukt és a lépcső közötti szakaszok elválasztás nélküli közös gyalog- és 
kerékpárúttá tétele. A szabványos forgalomtechnikai beavatkozásokon túl egyedi tájékoztató, 
figyelem felhívó táblák kihelyezésével lehet elősegíteni a kerékpárosok és a gyalogosok 
„együtt élését” az érintett szakaszon, melyre jó példát jelentenek az EuroVelo 6 budakalászi 
szakaszán található felhívások (melléklet). 

Fentiek alapján javaslom a Budapest-Balaton kerékpárút Nimród utca és Viadukt, valamint 
Viadukt és a lépcső közötti szakaszokon a közös gyalog- és kerékpárút forgalmi kialakítását. 
A beavatkozás a gyakorlatban a meglévő táblák cseréjét, illetve a felezővonal eltávolítását 
jelenti. 

Hosszabb távon gondolkodva érdemes a Csodaszarvas utca és a Viadukt közötti szakaszon 
a meglévő kerékpárút mellett egy új önálló járdát létesíteni külön terv alapján. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására! 

Biatorbágy, 2022. szeptember 09. 
Tarjáni István 
polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (IX.29.) számú határozata 

 
A Budapest-Balaton kerékpárút Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Budapest-Balaton kerékpárút 
Szarvasugrás szakaszának forgalmi rendjéről szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

 
1. Támogatja Budapest-Balaton kerékpárút BI-1 szakaszán belül a Nimród utca és 

Viadukt, valamint a Viadukt és a lépcső közötti szakaszon elválasztás nélküli közös 
gyalog- és kerékpárút forgalmi rend kialakítását. 

2. Támogatja további figyelemfelhívó táblák kihelyezését az érintett szakaszon. 
3. A forgalomtechnikai beavatkozások költségét a 2022. évi költségvetés II.7. tábla 3.7. 

Forgalomtechnika – Új feladat sorának terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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