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Páratlan lehetőség a kerékpár 
 
 
Budapest lehetne biciklis nagyhatalom. Az adottságok megvannak hozzá. 
Kevés eső és szél, a lakók nagyobbik fele lapos területen él. A belvárosban 
pedig minden közel van, kerékpárral az összes helyszín sokkal gyorsabban 
elérhető, mint bármi mással. Az egyetlen hátráltató tényező az óriási forga-
lom, mely a főutakon hömpölyög, és mindez párosul a kerékpáros létesítmé-
nyek hiányával. Ha a kerékpározást szolgáló fejlesztési ötlet véletlenül a vá-
rosvezetés elképzeléseivel is találkozik, sikertörténet lehet belőle. 
 
Ilyen lehet a Levegő Munkacsoport által a Kossuth Lajos utcára és a Rákóczi 
útra álmodott kerékpársáv. Először a Városi Biciklizés Barátai Egyesület ve-
tette fel a 90-es évek elején, hogy egy-egy forgalmi sávot megszüntetve 
építsenek kerékpárutat. A Levegő Munkacsoport szintén a 90-es évek elejétől 
szorgalmazta a forgalomcsillapítást. Az ötletet akkor azzal söpörték le, hogy 
még nincs kész a Hungária körútnak a Kőbányai és Üllői utak közötti szaka-
sza, majd ha az megépül, jöhet a kerékpársáv. Azután átadták a Rákóczi út 
elkerülésére hivatott útszakaszt, de az már az átadáskor a kapacitása hatá-
rán üzemelt. Mert ismét elfelejtették a városvezetők, hogy aki utat vet, az 
forgalmat arat. Útépítéssel éppen úgy lehet közúti közlekedési problémákat 
orvosolni, mint olajjal tüzet oltani. 1995 elején pedig azt nyilatkozta a Fővá-
rosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztályának vezetője, hogy „a Rákóczi 
úton is leveszünk kétszer egy forgalmi sávot, kiszélesítjük a járdát, és így 
részben visszaadjuk a belvárost a gyalogosoknak.” Persze ez is csak szép 
terv maradt. Aztán ugyanez a koncepció néhány éve megjelent a Budapest 
Szíve Programban is, melyet a városvezetésen kívül a civil társadalom is tá-
mogat. Úgy tűnik, a városvezetés is beismeri, nem az autók adták le a vok-
sokat rájuk, mikor a közgyűlési székeiket elfoglalták, hanem városlakó em-
berek. A lakosok pedig csöndet és tiszta levegőt követelnek maguknak. A két 
koncepció itt ér össze. Ha elveszünk egy-egy autós forgalmi sávot az útból, 
kiszélesítjük a járdát a helyén, zöldfelületet és kerékpársávot hozunk létre, 
jelentősen javul az életminőség a város meghatározó térségében. A buszok, 
az út alatt közlekedő metró és az új kerékpársáv pedig elegendő alternatívát 
nyújtanak az autóból átnyergelő utasoknak. (A Rákóczi úton és a Kossuth La-
jos utcában már most is 80 százalékos a tömegközlekedéssel utazók aránya 
és csak 20 százalékos az autót használóké – a többi közlekedési módot nem 
számítva.) Hogy az ötlet a városlakók számára érthető és kézzelfogható le-
gyen, a Levegő Munkacsoport látványterveket készített, a megvalósítást elő-
segítendő. Reméljük, jövő nyáron már gurulhatunk az új bringasávokon! 
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Tévhit, hogy a sávszűkítés állandó dugókat okoz. Hazai példák bizonyítják, 
hogy egy-egy útlezárásnál az autósok elkerülik azt a szakaszt. Aki mégis arra 
megy, meglepődik, milyen könnyen tud közlekedni.  
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport 
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
 
 
További részletek a 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/sajtohatter_080628.pdf 
címen találhatók. 
 


