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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező
(38236/202) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomás aszfalt burkolatú gyalogos felületén,
42,7 m2 területre, a Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártároló Ecseri úti
metró állomás tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás vonatkozásában.
A B+R egy olyan közlekedési rendszer, melynek célja a helyközi és a távolsági tömegközlekedés
vonzóbbá tétele azáltal, hogy a pályaudvarok és állomások elérhetővé váljanak a kerékpáros
közlekedés számára. Feltétele az állomások közelében kialakított biztonságos kerékpártárolók
kialakítása. A projekt II. ütemének részeként többek között az M3-as metró megállóhelyei környezetébe
kerékpáros-létesítmények kialakítását tervezik, közte a Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomás
környezetében is.
Az Ecseri úti állomás az Üllői út – Dési Huber utca között található. Az állomást az Üllői út mindkét
oldaláról meg lehet közelíteni aluljárón keresztül. A metró állomás elsősorban a lakótelepek lakosait
szolgálja ki. A környéken átszállási lehetőség van villamosra, illetve autóbuszra. Kerékpáros
infrastruktúra ezen a területen hiányos, ugyanis az Üllői út – Ecseri út csomópontban van átvezetés a
kerékpárosok számára, de kijelölt kerékpárút a megálló környezetében nincsen.
A benyújtott tanulmányterv szerint 2 db kerékpártároló állomás elhelyezését tervezték a metró feljáró
előtti téren található burkolt beugrórészen. A helyszíni bejárás (2015. április 29.) és egyeztetés
alkalmával azonban ezt a tervezési helyszínt a kerület aggályosnak találta, az itt összefonódó gyalogos
és biciklis forgalom miatt.
Mindezek miatt a kerület jelenlévő tisztviselői és a BKK Zrt szakemberei az Üllői úttal párhuzamos,
jelenleg buszállomásként és egyirányú utcaként funkcionáló Ecseri út melletti járda felületen, az utca
Észak-nyugati részén található merőleges parkoló után, az aluljáró lépcsője előtti kiugró felületet találta
alkalmasnak a kerékpártároló elhelyezésére. A tervezett tárolót ezen a helyszínen közvetlenül a
szervizútról meg lehet közelíteni, és nem kell a gyalogosok között kerékpározni.
A tervezett tárolókban 2x5 db kerékpártámasz kerülne kialakításra, összesen 20 db férőhellyel.
Térfigyelés bevezetésére nem volt szükség a közeli SPAR áruház kamera rendszere miatt.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruláshoz a
szükséges dokumentumokat kérelmező hiánytalanul benyújtotta. Az előterjesztéshez csatoljuk a kiviteliés a látványtervet.
Egyúttal tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkakezdési hozzájárulás kiadásához a
kerületi Főépítészi Csoport (1092 Budapest Bakáts tér 14. II. emelet) által kiállított a településképi
eljárás lefolytatásáról szóló igazolás szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az ügyben.
Budapest, 2015. október 06.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőt-testülete a Budapest
Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) kérelmének
helyt adva tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomásnál kialakítandó
B+R kerékpártároló, a …../2015. számú előterjesztés mellékletét képező kiviteli és látványtervben
meghatározott kialakításához.
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