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Hálóza� szerep

Térségi főhálózat: a legfontosabb, települések közö� 
útvonalak, amelyek jelentős szerepet töltenek be a 
térség bekerékpározhatóságában.

Térségi alaphálózat: további települések közö� és egyéb 
jelze� túraútvonalak

Települési főhálózat: a települések legfontosabb, 
kiépíteni vagy jelölni szükséges kerékpáros tengelyei

Települési alaphálózat: a település teljes közúthálózata, 
amelyen nem �los kerékpározni (külön nem jelöljük)

Státusz

Meglévő: létező, használatba ve� létesítmény vagy 
útvonal kijelölés (amennyiben a meglévő kialakítás 
javítása, fejlesztése szükséges, azt a tanulmányban 
jelezzük).

Terveze�: épülő, építésre előkészíte�, eldöntö� 
fejlesztések (építés vagy kijelölés)

Hiányzó kijelölés: javasolt útvonalak, amelyek 
elsősorban táblázással, forgalomtechnikai fejlesztésekkel 
hozhatók létre, azonban számos szakasz esetén 
szükséges az érinte� földutak rendbe tétele, stabilizálása 
is.

Hiányzó építés: javasolt új létesítmények, amelyekhez 
építés szükséges (pl. kerékpárút, új erdésze� feltáró út 
nyitása).

Létesítmény�pus

Kerékpárút (egyoldali) vagy gyalog‐ és kerékpárút

Kerékpársáv, kétoldali irányhelyes kerékpárút vagy 
nyito� kerékpársáv

Kijelölt útvonal: táblázással vagy egyéb jelzéssel jelze� 
kerékpáros útvonal (pl. települési lakóutcákon, 
mezőgazdasági és erdésze� feltáróutakon).

Egyéb

Budavidéki Zöldút útvonalai

Pilis Bike útvonalai (fákon jelze�)

Egyéb potenciális kapcsolatok, vizsgálandó utak

Tervezési terület határa

Véde� területek

Helyi véde� területek

Natura2000 (élőhelyvédelmi)

Natura2000 (madárvédelmi)

Ökológiai hálózat

Országos véde�ség

Jelmagyarázat

Nagykovácsi

Remeteszőlős
Budajenő

Telki

BudakesziPáty

Budaörs

Törökbálint

Érd-Parkváros

Diósd

Sóskút

Biatorbágy

Herceghalom

Etyek

Zsámbék

Tök

Perbál

Tinnye

Pilisjászfalu

Piliscsév

Piliscsaba

Leányvár

Úny

Szomor

Máriahalom

Pilisvörösvár

Pilisszentiván

Solymár

Álomvölgy

Felsőörspuszta

Adyliget

Petneházyrét

Máriamakk

Nagyszénászug

Garancsliget

Mediterránvölgy

Királyvölgyi
lakópark

Garancstető

Somodorpuszta

Tinnye központjában 
kétoldali irányhelyes 

kialakítás, 
forgalomcsillapítás

Nagytávon ado� az elvi lehetősége egy 
Piliscsaba irányából kedvező hossz‐

szelvénnyel kialakítható kerékpárútnak a 
Garancsi‐tóig összhangban a BATRT‐vel.
A BATRT‐ben rögzíte� Piliscsaba‐Tinnye‐
Perbál‐Budajenő‐Telki‐Páty‐Biatorbágy 

kerékpárút ütemeze� megvalósítása lehet 
reális cél.

Potenciális kerékpáros 
kapcsolat Pilisjászfalu 

és Úny közö�

Távla� térségi fejlesztés:
a BATRT‐ben rögzíte� térségi 

jelentőségű kerékpárút a 
Kenyérmezei‐patak és az 

Annahegyi‐patak völgyében.

Egyoldali gyalog‐ és 
kerékpárút a helyi 

közlekedési igények 
kiszolgálására.

Remete‐szurdok:
A békés egymás melle� 

közlekedés jegyében 
kommunikáció, 

sebességcsökkentésre 
történő felhívás.

Kastélyparki átkötés

Fő u. Rákóczi u. és Árok u. 
közö� szakasz:

I. ütem: sebességcsillapítás, 
piktogram;

Távlat: egyoldali gyalog‐ és 
kerékpárút az északi oldalon

A gerincen javasolunk 
létrehozni egy „Panoráma‐

útvonalat”, a pontos 
nyomvonal meghatározása 

további egyeztetéseket 
igényel.

M100 gyorsforgalmi út 
terveze� nyomvonala és 

csomópontjai

Páty elkerülő terveze� 
nyomvonala

Budapest‐Balaton 
kerékpáros útvonal épülő 

szakasza

Önkormányza� 
adatszolgáltatás:

Terveze� single‐trail útvonal 
(rövid és hosszú kör) 

kialakítása, elnyert pályázat.

Budapest‐Balaton 
kerékpáros útvonal 

(fejlesztés ala�)

Szabadság út, Nagy u., Szent István 
u.: Javaslatunk dedikált kerékpáros 

felület létrehozása. A pontos 
kialakítás a terveze� népszavazás 
függvényében határozható meg.

A vasút korábbi nyomvonala 
ideális útvonala egy nyuga� irányú 

‐ Bicske, Gerecse felé vezető ‐ fő 
kerékpáros tengelynek, amely a 

BuBa‐ból ágazik le.

Rövid szakaszon (300 m) új 
erdei út nyitása szükséges a 

két település közö� 
kapcsolat biztosításához.

Az út északi oldalán ‐ rövid 
szakaszon ‐ új földút vagy 

kerékpárút építése szükséges.

A pátyi kerékpárút megvalósítása esetén 
elengedhetetlen, hogy a településhatár és 

a Budaörsi út közö� is biztonságos 
kapcsolat jöjjön létre. Ezt a közút 

területének szélesítésével lehet biztosítani, 
javaslatunk egyoldali kerékpárút 

kialakítása.

A település tengelyének kialakítása:
A buszsávok tervezése során törekedni kell 

az irányhelyes közlekedés biztosítására, 
hogy a mindkét oldalon elhelyezkedő 

célpontok elérhetők legyenek. Emelkedő 
irányban különösen fontos a dedikált 

felület biztosítása.
A Temető utcától északra a Fő utca nyuga� 
oldalán vezető szervízút reális kapcsolatot 
biztosít, innen délre a Budaörsi ú�g az út 

kele� felén alakítható ki ké�rányú 
kapcsolat.

Nagytávon reális 
lehetőségnek látjuk a 
Nagykovácsi út men� 

kerékpárút teljes hosszban 
történő kiépítését is ‐ 

kötö�ségek esetén 
stabilizált felüle�el.

Az 1. sz. főú�al párhuzamos 8101 j. útról az 
átmenő gépjárműforgalom kizárásával 

Gerecse‐Tát‐Komárom felé egy országos 
jelentőségű kerékpáros tengely hozható 
létre a BuBa leágazásaként. Ehhez egy új 
csomópont építésével az etyeki bekötőút 
direkt rákötése szükséges az 1. sz. főútra.

Potenciális fejlesztési irány 
Sóskút ‐ Idamajor ‐ 

Törökbálint irányban.

Úny elkerülő megvalósulásával az M102‐től 
nyugatra a 1102 j. úton minimális lesz a 

forgalom, kerékpározásra alkalmas. Tinnye 
és az M102 közö� párhuzamos 

szervízú�n/mezőgazdasági úton alakítható 
ki a kapcsolat.

Szükséges fejlesztési irány 
Sóskút és Érd közö�.

Potenciális fejlesztési irány 
(kedvező hossz‐szelvény).

Az 1. sz. főút csomópontja 
környezetében és az M1 autópálya 

felé vezető nyomvonal pontos 
meghatározása a részletes 
tervezés során lehetséges.

A vasútvonal vagy az új etyeki bekötőút 
fejlesztéséhez kapcsolódva javaslunk 

kialakítani egy új kerékpáros tengelyt Etyek 
‐ Dávidmajor ‐ Herceghalom vasútállomás 

vonalon egy vasút ala� gyalogos és 
kerékpáros aluljáróval.

Dorog, Esztergom felé

A Kenyérmezei‐patak men� 
tengely kiépítésével együ� 

Piliscsév vá. felé is szükséges 
a kapcsolat fejlesztése.

A Biai‐tó mentén javasolt útvonal 
részben magánterületet érint.

Álom‐völgy: jelenleg 
körbekeríte� terület. A 
kerékpáros kapcsolat 

reálisan csak a területen 
keresztül valósítható meg.

Átkötés a Zsíros‐hegyi 
turistaház felé.

A pilisszen�ván irányú 
kapcsolat �sztázandó.

Várható MLSZ‐ingatlan‐
fejlesztéshez illeszkedő 
nyomvonal kialakítása.

Arborétum bekötése

Részben építés, részben 
kijelölés.

A 8102 j. összekötő út men� kerékpárút 
elhelyezésének vizsgálatához a Budaörsi 

Önkormányzat készí�ete� egy helyfoglalási 
tanulmányt, amely a jelenlegi fizikai 

korlátok (idegen területek, ráépítések), 
illetve az út kele� oldala melle� húzódó 

Natura 2000 terület mia� a nyuga� oldalt 
találta könnyebben megvalósíthatónak. 

Tekinte�el a kapcsola� igényekre, továbbá 
a Budakeszi irányából induló kerékpárút 
elhelyezésére, a tervezői javaslat a kele� 

oldal.

A gyurgyalag‐teleptől délre 
elvezethető a kerékpárút, de 

a telep védelmére 
figyelemmel kell lenni.

Javasolt kerékpáros pihenő a 
hegylábnál, ahonnan gyalog 

bejárható a Kálvária, az 
egykori bánya és elérhető a 

Nagy‐Somlyó.

A terveze� ipari park 
fejlesztésétől függő 

nyomvonalon biztosítandó 
kapcsolat.

Part men� sétány / gyalog‐ 
és kerékpárút ‐ 

önkormányza� projekt.

Terveze� új út (Etyek ‐ M1 
Biatorbágy elkerülésével).

Gyalogos‐kerékpáros 
tömbá�örés helyi 

utcahálózatok közö�

Helyi jelentőségű gyalogos‐
kerékpáros átkötés.

Nyito� kerékpársáv 
meglévő burkolaton.

Ütemeze� kiépítés: kijelölés, 
majd kerékpárút.

Terveze� MTB XCO pálya

Jelze� turistaút, kijelölés 
előkészítésekor a gyalogos‐

kerékpáros együ�es 
használat feltételeit az 
MTSZ‐szel egyeztetni 

szükséges.

A Mamu�enyők 
közvetlen közelének 

elkerülése szükséges. 

A szakaszt a gyalogos, 
kerékpáros, lovas 
együ�közledésre 

alkalmassá kell tenni

Irhásárok: potenciális és 
javasolt kapcsola� irány, a 

nyomvonal pontos 
meghatározása további 
egyeztetéseket igényel.

A Szélkapu‐völgyön történő 
átvezetés lehetősége 

további egyeztetést igényel!

A 102. sz. főút belterüle� 
szakaszain a távla� cél a 

kétoldali irányelyes 
kerékpárközlekedés 

lehetőségének biztosítása, 
amelyre az M100 
gyorsforgalmi út 

megvalósulásához 
kapcsolódóan történelmi 

lehetőség adódhat.

Potenciális fejlesztési 
irány a Hárs‐hegy 
kele� kerülésével.

Tök‐Perbál kerékpárút 
bevezetésének alterna�v / 

ütemeze� lehetőségei.

A javasolt útvonal déli 
szakasza két nem/kevéssé 

használt lőteret érint.

Potenciális fejlesztési 
irányok: magántulajdonú 

területen (ipari park).

Magánút (Transdanubia 
K�.), megállapodást 
követően kijelölendő 
kerékpáros útvonal.

A laktanya terveze� 
fejlesztéséhez kapcsolódva 

(ado� esetben 
nyomvonalkorrekcióval) 

kialakítható kerékpározható 
kapcsolat. Ütemeze� fejlesztés, rövid 

távon (gyalog‐ és) 
kerékpárút, átvezetés 

kialakításával megoldandó a 
Magyar utca teljes hosszban 
történő kerékpározhatósága.
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