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Tisztelt Polgármester úr! 
 
 
Az elmúlt években egyre több ember közlekedik kerékpárral a fővárosban és a 
kerületünkben is. 
Ez nem csak, hogy egészséges, de a gépjármű forgalom csökkenése mellett igen kedvező 
hatással van a környezetre is. Ezért fontos, hogy a kerékpárral közlekedni kívánók számára 
jó minőségű, biztonságos útvonalak álljanak rendelkezésre és a kerékpárút szakaszok 
egymással össze legyenek kötve, hogy a célt biztonságosan el tudják érni. 
A fővárosban 187 km kijelölt kerékpáros útvonalszakasz található, de ezeknek csak 
egyharmad része a tényleges kerékpárút, a többi úttesten kijelölt útvonal, vagy közös gyalog- 
és kerékpárút. Használhatóság szempontjából számos kívánnivalót hagy maga után, például 
nincsenek egymással összekötve. Ugyan így probléma, hogy sokhelyütt az útvonal 
balesetveszélyes, és ez konfliktusokat generál a kerékpárosok, az autósok és a gyalogosok 
között. 
Számos kerékpárosoknak szóló fejlesztés történik Budapesten, de még mindig találunk 
hibákat, átgondolatlan fejlesztéseket. A Ferencváros szélén a Duna parton a CET épülete 
mellett  egy régóta elkészült korszerű, minden igényt kielégítő kerékpárút van, amelyet még 
mindig nem adtak át, nem használhatják a kerékpárosok,pedig a pesti oldalon ezzel a 
szakasszal válna egységessé a dél-pesti Duna szakasz a belvárosig, a Csarnok térig és 
onnan a Múzeum krt. felé. 
A Parlamentben egy kérdésre válaszolva a minisztérium azt jelezte, hogy a vagyonkezelővel 
már tettek lépéseket, hogy az adott szakaszt a kerékpárosok minél előbb használatba 
vehessék.  
Kérdezem Polgármester urat , mi az akadálya a kerékpárút megnyitásának, Ön mit kíván 
tenni annak érdekében, hogy ez a szakasz ne az enyészeté legyen, ha nem a 
kerékpárosokat szolgálja?  Mikorra várható a Duna-parti kerékpárút megnyitása a 
biztonságos közlekedés érdekében? 
 
Tisztelettel várom válaszát!                                                      
 
Budapest, 2012. november 20. 
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