
1. Függelék 

1.1 Lakossági kérdőív eredményei 

A tervezés folyamat során a lakosság igényeinek és véleményének megismerésére lakossági 
kérdőív készült, mely 2020. december 14. és 2021. január 7. között volt elérhető. Az online 
kérdőívre 1062 válasz érkezett, túlnyomó többségben a térség településein élők részéről, ami 
a BÖT lakosságának 1,6 %-át teszi ki. Ez abból a szempontból viszonylag kis mintának számít, 
hogy a válaszolók „kiválasztása” (lokális FB csoportban és város honlapján történt közreadás; 
önkéntes válaszadás módszere) nem reprezentatív módszerrel történt. Mégis a különböző 
lakossági csoportok viszonylag kiegyenlített lefedettségét a válaszok számos paraméteréből 
(pl. lakhely-, koreloszlás) érzékelni lehet, ezért a létrejött statisztikából óvatos következtetések 
leszűrhetők. Úgy véljük, a lakossági utazási szokások és igények arányairól, a közlekedési 
folyamatok „szerkezetéről” az eredmények alapján jobb képet alkothatunk, mint a tisztán 
spekulatív becslésekkel. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a kerékpáros közlekedést 
kedvelőknek és az internetet használóknak a válaszaktivitása minden bizonnyal 
felülreprezentált.  
   

 

 
 



 
 
 
I. Milyen gyakran kerékpározik? 
 

  
 
Az első kérdésre adott válaszok mintázata egy alapvető jellemzőről ad számunkra képet, 
amiből többek közt azt a fontos következtetést is levonhatjuk, hogy a kerékpáros aktivitás 
annak ellenére jelentős, hogy a térség közútjainak jelentős részén veszélyes a biciklizés, a 
kerékpárúthálózat kiépítetlen és a domborzati adottságok is inkább kedvezőtlennek 
mondhatók. A  kerékpározók nem kis tömegét a ritkábban (nem naponta) biciklire ülők 
alkotják. Valószínűsíthetjük, hogy a jövő kerékpáros tömegei jelenleg még ritkán veszik 
igénybe a fókuszban lévő közlekedési módot, és mindig jellemző lesz, hogy a 
kerékpárhasználók egy része nem profi bringázó. A kerékpározás-kedvelők (gyakran 
kerékpározók) nagyobb aktivitása a diagram súlypontjait nyilvánvalóan a „naponta” és a 
„hetente néhányszor” kategóriák felé tolta.      
 
II. Mi a kerékpáros utazásainak legjellemzőbb indoka? (Több választ is megjelölhet) 
 

 
Az itt összegzett válaszok alapján a kerékpározást illetően meglepően magas a szabadidős és sport 
tevékenység aránya (a hivatásforgalom a szokásosnál kisebb arányú), összefügghet a térség 
közútjainak veszélyességével, a kerékpárúthálózat kiépítetlenségével, és a sajátos domborzati 
adottságokkal, a rendkívül jó szabadidős kínálattal. Ezzel együtt is a munkába, iskolába járás, a 
bevásárlás, ügyintézés, vasút, családtag elérés együttes értéke semmiképpen sem csekély, emellett 
feltételezhető, hogy a „több válasz is megjelölhető” metódus miatt a sport és szabadidős (és külön a 
sport) lehetőségeket a hivatásforgalom résztvevői másodikként jelölték meg. A válaszok emellett nem 
mutathatják az egyik és másik indok közötti időbeli gyakoriság különbséget, aminél a hétköznapi (pl. 
munkába járás) utazások gyakorisága nagymértékben meg szokta haladni a szabadidőset. Ezzel együtt 
is a szabadidős és sport tevékenység magas aránya ráirányítja a figyelmet a rendkívül jó szabadidős 
kínálatban rejlő lehetőségekre.     
 

III. Turisztikai, rekreációs célú utazásainak célpontjait jellemzően hogyan éri el? (Több 
választ is megjelölhettek) 
 



 
 
A kimagasló személygépkocsi arányban meglepő információt nem kaptunk, a második helyen végző 
kerékpáros válasz (41%) bíztató. Ez a magas szám megint csak ráirányítja a figyelmet a rendkívül jó 
szabadidős kínálatban rejlő lehetőségekre.     
 

IV. Turisztikai célból milyen helyeket szokott felkeresni? (lehet ez természeti képződmény, 
épített örökség, vendéglátóegység stb. - általános értelemben és konkrétan is) 
 
A megadott válaszok közül a tartalmilag egyezőket összesítettük, a leggyakoribb célpontokat 
a sor elejére helyeztük és vastag betűvel is kiemeltük. Itt fontos, hogy a válaszokat nem 
feltétlenül kerékpáros szemszögből adták a kitöltők.   
 
Balaton 37x 
Zsámbék 33x (pl. premontrei kolostor és templom romjai, Lámpás-étterem, Rakétabázis, 
pizzéria)  
Páty 33x (Csergezán Pál kilátó, Tarnai pihenő, Nagy-Kopasz) 
Pilis, Visegrádi-hegység 31x 
János-hegy 20x (pl. Normafa, Erzsébet-kilátó, Szépjuhászné)  
Budakeszi 19x (pl. Vadaspark, Arborétum, Makkosmária, Mamutfenyő, Sorrento-sziklák) 
Velencei-tó 17x 
Etyek 16x (pl. pincesor, gasztrosétány, Korda filmstúdió) 
Biatorbágy 16x (pl. Viadukt, Iharos, Nyakas-kő, Peca-tó, Madár-forrás)  
Nagykovácsi 14x (pl. Nagyszénás, Crosskovácsi, Menedékház étterem, Muflon itató, A nagy 
kohó)  
Tök 11x (pl. domonkos templomrom, pincesor, Nyakas-hegy, Óriások lépcsője, Patkó csárda) 
Tinnye 11x (pl. Garancsi tó, pincesor) 
Páty 10x (pl. Pincehegy, Sasfészek-tó, Főkút-forrás, Fenyves) 
Tata 9x (pl. Tatai-tó)  
Gerecse 5x 
Budaörs 5x (pl. Kopárok, Csíki-hegyek, Vitorlázórepülő-emlékmű) 
Solymár 5x (pl. Rózsika-forrás) 
Vértes 4x (pl. Vitányvár) 
Budajenő 4x (pl. Magtár) 
Telki 4x (pl. Csehülünk vendéglő) 
Tatabányai turul szobor 3x 
Perbál 3x (pl. Köbölkúti-forrás és a Cigány-árok) 
Bicske 3x (pl. szőlőhegy) 
Tarján 3x (pl. bajor vendéglő) 
Remeteszőlős 3x (pl. szurdok –> Ez közigazgatásilag Nagykovácsi része ugye?) 
Alcsút 3x (pl. Aborétum) 
Esztergom 3x 
Országos Kék túra 2x 
Pilisjászfalu 
Törökbálinti-tó 
Sóskút (pl. Kőfejtő) 
Szentendre 
Dorog 
 



Nem konkrét helyszínként adott válaszok: romok, ösvények, árkok, sziklafalak, rétek, mezők, 
erdők, hegyek, kilátók, várak, kiállítás, éttermek, fürdők, tavak, múzeumok, skanzenek, 
templomok, fesztiválok, arborétumok, tanösvények, emlékhelyek, játszóterek, borvidékek, 
pincék, barlangok, cukrászdák 
 
V. Ön szerint melyek a Zsámbéki-medence térségének legjobb kerékpáros útvonalai? (vagy 
legjobb kiépítendő útvonalai)? 
 
Többen jelezték, hogy szeretnének Zsámbéki-medence kört, pl. Kiskör (Páty-Zsámbék-Perbál-
Telki-Páty), ún. Nagykört (kiegészítve Budakeszivel), és „egyéb köröket” (pl. Biatorbággyal 
kiegészítve). Fontosnak ítélik meg a Budakeszi-Biatorbágy relációt (javarészt Pátyon keresztül), 
Pilisi vasútállomások – 1-es vasútvonal állomásai közötti útvonal is többször előfordult.  
Herceghalmi és a biatorbágyi vasútállomás elérése is fontos. Biai-tavak köré kerékpárút. 
Speciális és izgalmas javaslat a „Pincekörút” gondolat. Az egyes „jó” útvonalakra adott 
megjelölések számát az alábbi ábrán szemléltettük.  
 

 
 

… ábra: a Zsámbéki-medence térségének legjobbnak tartott kerékpáros útvonalai („szavazatok” száma) 

 
A Zsámbéki-medence kör nagy népszerűségét valószínűleg a jól kerékpározható (viszonylag 
sík) terepadottságok, a rendezvény-szerűen rendszeresített nyilvános túrák, vagyis a 
népszerűsítés, és az ideális hétvégi programozhatóság magyarázza. Érdekes a Budakesziről (-
re) irányuló két kelet-nyugat irányú „hegyiút” erős favorizálása (ezeknél sem a kiépítettség, 
sem a terep nem mondható ideálisnak, amit feltehetőleg az érintett természet szépsége és 
Budakeszi turisztikai vonzereje, ill. lakosságának nagy létszáma (kiinduló igény) magyarázhat.   
 
Nyilván a kérdésben megjelölt területlehatárolás, ill. a válaszolók földrajzi hovatartozásának 
súlypontja a medence belső részének előnyt biztosított, a periférikus területek szavazatai 
látványosan alacsonyabbak. Ezzel a szemmel különösen magasnak hat a már élő Etyek-Tarján 
útvonal tetszési indexe, amiből érzékelhető, mennyit számít a jó infrastruktúra. Ellenpélda a 
Tinnye - Nagykovácsi kapcsolat halvány mivolta, ahol a nehéz terep mellett szó szerint kerítés 



is gátolja a kerékpározást (az erdőt, vadállományt bekerítő kerítésrendszeren lépcső 
segítségével lehet átjutni). E válaszokból is érződik, hogy a térségi turisztikai kerékpározásban 
a lakosság is lát fantáziát.     
 
VI. Ön fontosnak tartja a kerékpározás lehetőségeinek javítását? (1 – egyáltalán nem; 5 – 
nagyon) 
 
 

 
 
Különösebb magyarázatra nem szorul a diagramon szemléltetett eredmény: a lakosság 
egyöntetűen pártolja, szorgalmazza a kerékpározást segítő infrastruktúra fejlesztését. Ezt a 
motiváltságot – ennek a részleteit – a későbbi kérdésekből is érzékelhetjük majd. 
 
 
VII. Ön számára kerékpárút-infrastruktúra szempontból mely funkciók fejlesztése a 
legfontosabb? 
 
Eljutás a szomszédos település(ek)re 

 
 

A lakosság meglehetősen egységesen támogatja a szomszédos települések közötti 
kerékpározást segítő infrastruktúra fejlesztését, ami a keskeny és többnyire rendkívül 
forgalmas településközi közutak ismeretében kifejezetten érthető. Sokszor elhangzik, hogy ez 
20 éve még nem így volt, akkor ugyanis még volt életszerűség abban, hogy valaki az 
országutakon elinduljon kerékpáros kirándulásra. Jelenleg erre már csak a „leghétpróbásabb” 
biciklisek vállalkoznak, valójában azok, akiknek „az életük a kerékpározás”.    
 
Eljutás a pár órán belül elérhető turisztikai helyszínekre 



 
 
Fontos adat, hogy bár a többség támogatja a távolabbi (pár órásra lévő) célpontokhoz szükséges 
kerékpárutak kialakítását, a szűkebb térség települései közötti kapcsolatokhoz képest ez a támogatás 
már határozottan kisebb. Az emberek valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy a távolabbi 
célpontokhoz sokkal kevesebb alkalommal volna alkalmuk használni a kiépített kapcsolatot.   
 
Eljutás a Balatonra 

 
 
Az előbbihez hasonló adat alapján az egyértelműen nagyon vonzó, de nagyon távoli célpontnak sokkal 
csekélyebb a támogatottsága, ami mindenképp a lakosság realitásérzékét tanúsítja. Itt fontos 
megjegyezni, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút megépítésének nem az egyetlen célja a magyar 
tengerre való eljutás biztosítása, hiszen a napirenden lévő útvonal egyúttal az agglomerációt 
bekapcsoló folyosó is lesz, fontos turisztikai objektumokat köt össze (Biatorbágy, Etyek, Velencei-
hegység, Velencei-tó, Székesfehérvár, stb), és ami a legfontosabb: elő kívánja segíteni a kerékpározás 
segítését az érintett településlánc helyközi viszonylataiban és az érintett településeken belül is.       
 
Eljutás Budapestre 
 

 
 
A főváros irányú infrastruktúra fejlesztése láthatóan viszonylag megosztja a lakosságot, mindazonáltal 
érthetően a válaszolók igen nagy hányadának, 49%-nak elsőrendű (ötös besorolású) cél, ami a 
nagyszámú beingázás alapján teljesen érthető.  
 
Napi közlekedési célok kiszolgálása (munkahely, iskola, ügyintézés) 



 
 
Az emberek döntő hányadának magas prioritású célként jelenik meg (77%-nak négyes és ötös 
besorolású) a napi közlekedési célok kiszolgálását segítő kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. 
 
Túrázás kikapcsolódási, sportolási céllal 
 

 
 
A lakosság túlnyomó többségének magas prioritású célként jelenik meg (89%-nak négyes és ötös 
besorolású) a turisztikai, szabadidős és sportolási célok kiszolgálását segítő kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése. Az előbbi eredményt emellé helyezve azt is meg lehet állapítani, hogy az utóbbi célok 
támogatottabbak, de inkább érdemes úgy gondolkodni, hogy hasonlóan rendkívül támogatottak és – 
mivel bőven adódik ilyen – érdemes a két ügyet egyszerre megvalósító projekteket a programcélok 
elsődleges fókuszába állítani.   
 
 

Szokásos utazása hétköznapokon (legtipikusabb napi első befejezett utazás, pl. 
munkahelyre érkezésig bezárólag, akár több közlekedési eszközzel megvalósítva) 
 

VIII. Honnan indul útjára és hova érkezik? 
 
A válaszadók felének az úticélja Budapest, a többi utazás jellemzően a térség települései között zajlik 
le. A témát a XIX. „Célforgalmi jellemzők” alfejezetben részletesebben elemezzük. 
 
 

IX. Mi az utazás jellemző indoka? (Több választ is megjelölhet) 
 

 
 
A kinyert adatok önmagukért beszélnek, a társadalom és a munka világa – többek közt az internet okán 
– átalakulóban van, mégis a munkába járás a hétköznapi utazásaink meghatározó hányadát teszi ki.     
 
 



X. Jelenleg leginkább hogyan éri el célpontját? (Több választ is megjelölhet) 
 

 
 
A kimagasló személygépkocsi arány jól ismert, a második helyen végző kerékpáros válasz (23%) bíztató, 
akkor is ha a kerékpározást kedvelők felülreprezentáltsága miatt azt valamelyest fenntartásokkal kell 
kezelni. A viszonylag magas érték ráirányítja a figyelmet a kerékpáros infrastruktúrában rejlő 
lehetőségekre, mivel az arány a fejlesztések által nagyban növelhető.     

 
XI. Mi történne jelentős kerékpárúthálózati minőség ugrás esetén?  
 

- Hétköznapi utazásához (pl. munkahely, iskola, vasútállomás, stb. eléréséhez) 
használna-e kerékpárt, ha oda jól kiépített kerékpáros infrastruktúra vezetne? 

 
 
A „nem” és az „ugyanúgy” válaszok nagyon alacsony aránya, vagyis a nagyon magas 
„többet/sokkal többet kerékpároznék” arány ráirányítja a figyelmet a kerékpáros 
infrastruktúrában rejlő lehetőségekre, a kerékpározás intenzitása a fejlesztések által nagyban 
növelhető.     

 
- Turisztikai, pihenő célú utazásához, sportolásához használna-e kerékpárt, ha ehhez 

jól kiépített kerékpáros infrastruktúra állna rendelkezésre? 
 

 
 
A nagyon magas „többet/sokkal többet kerékpároznék” arány ráirányítja a figyelmet a 
turisztikai kerékpáros infrastruktúrában rejlő lehetőségekre, a szabadidős kerékpározás 
intenzitása a fejlesztések által rendkívüli mértékben növelhető.     



 
 

XII. Milyen mértékben akadályozná kerékpárral Önt a napi célpontja elérésében a nehéz 
terep? (pl. 50 méteres szintemelkedés, mely mintegy kétszer a biatorbágyi viadukt 
magassága – 1 ) 

 
 
A megadott válaszok eloszlása alapján a kerékpározók messze nem elhanyagolható hányadának nem 
nagy, de érdemi problémát okozna a nagyobb szinthullámzás, és egy szintén releváns részének 
kifejezetten nagy hátrányt jelenteni. Csak az egynegyedüknek jelent csekély problémát. A magassági 
vonalvezetés (különösen a hétköznapi, hivatásforgalmi kerékpározás esetében) a kerékpárutak 
tervezésének nagyon fontos szempontja.   
 
XIII. Milyen speciális kerékpáros vonatkozású turisztikai attrakciót tartana megvalósításra 
érdemesnek a térségben? (Itt a tervezőket és döntéshozókat inspiráló szolid/reális és 
extrém/valószínűtlen ötletek is érdekesek lehetnek, különösen a térség adottságaira, 
jellegzetességeire épülő gondolatok. Persze ez is kihagyható rovat.) 
 
Az alábbi kivonatolással az érdekesebb válaszokat mutatjuk be. A válaszokat teljes egészében 
is közreadjuk a XVII. alfejezetben. Fontos leszögeznünk, hogy nem célunk kiérlelt, 
egyértelműen támogatást érdemlő javaslatokat bemutatni, azaz a kérdésfeltevésnek 
megfelelően itt a döntéshozókat inspiráló – akár extrém/valószínűtlen – ötleteket is mutatjuk.   
 

- Zsámbéki-medence körkerékpárút 
- P+B parkoló: https://parkerdo.hu/turizmus/pilis-bike/parkolj-bringazz/ 
- Elektromos kerékpárkölcsönzési lehetőség 
- Több erdei útvonal 
- Helytörténeti túrák 
- Kerékpáros pihenők, gyorsszervizek, biciklimosó, ivókutak, WC 
- KRESZ pálya 
- Kerékpáros büfék 
- Erdei trail, MTB XCO, pumpa, BMX, downhill (akár felvonóval), dirt, ügyességi pályák 
- Borturizmus, borkörút 
- Uszoda, strand 
- Munkáltatók, iskolák ösztönzése/támogatása (pl. kerékpáros oktatás, zuhanyzók, 

öltözők, tárolók) 
- Vízparti kerékpározás 
- Viadukt nem használt felén pihenő/étterem (kisvasút mozgópulttal) 
- Vadasparkot átszelő kerékpárút szakasz (üvegkerítéssel, vadátjáróval) 
- Vízbegázoló kerékpárút 
- Úszó kerékpárút (pl. a Biai-tavon) 
- Szurdok áthidalás függőhíddal 
- Különszintű kerékpáros csomópont kialakítása (pl. másfél-menetű – 540 fokos spirál 

rámpával) 
- Kerékpáros sztráda Budapestig 
- Szalonna sütőhely 

https://parkerdo.hu/turizmus/pilis-bike/parkolj-bringazz/


- Szabadtéri mozi/színház 
- Kerékpáros alagút, szintemelkedés helyett 
- Tour de Hongrie útvonal a Zsámbéki-medencén keresztül 
- Sövényből kialakított zöld alagút  
- Budakeszi, Rákóczi utca felső végétől a Korányi Intézet bejáratához kerékpár felvonó 

telepítése - attrakció a szintkülönbség leküzdésére. (Trondheim-i mintára) -> Ezt a 
Trondheimit próbáltam (nem túl kényelmes, jobb feltolni a kerékpárt) 

- A Libegőn eplényi vagy lillafüredi megoldással kerékpárszállítás lehetővé tétele a 
Zugliget irányából, de akár lefelé is, mert néha, pl. fáradtan, nehéz vagy gyengébb 
fékekkel már kellemetlen is lehet a hosszú ereszkedés is. -> Erre jobb a fogaskerekű 
talán (bár az is igaz, hogy ritkán jár és limitált a kerékpárszállítási db szám) 

XIV. Ha a térségi kerékpározással kapcsolatban a feltett kérdésekkel nem érintett 
gondolata van, itt azt is megoszthatja velünk! (kihagyható) 
 
Az alábbi kivonatolással az érdekesebb válaszokat mutatjuk be. A válaszokat teljes egészében 
is közreadjuk a XVIII. alfejezetben. 
 

- Kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot Bárczyné Kapovits Judittal, aki Pátyon lakik az 
Orgona utca 8-ban, tájépítész, és a Zsámbéki-medence zöldút fejlesztéséről írta a 
doktoriját. 

- Amennyiben az M100-as megépül a 102-es út forgalma csökkenne annyival, hogy 
bizonyos helyeken szükségtelen lenne külön kerékpárutat építeni. Inkább a kamionok 
és gépkocsik átmenő forgalmát csökkentő M100 megépítését kellene szorgalmazni. 

- Telefonos applikáció ami mutatja az útvonalakat. 

 
XV. Lakóhelye 
 

 
 
 
A diagram magyarázatot nem igényel. Örvendetes, hogy a tervezési terület településeinek 
lakossága mind részt vett a felmérésben, az aktivitás viszonylag kiegyenlítettnek mutatkozik.   
 
XVI. Az Ön életkora? 
 

 



 
A diagram magyarázatot nem igényel. A feltételezhetően erősen eltérő attitűddel rendelkező 
korosztályok mindegyike részt vett a felmérésben, bár az aktivitás nyilvánvalóan nem 
mondható kiegyenlítettnek. A 15 év alattiaknál és a 65 év felettieknél az alacsony részvétel 
természetes, a 15-25 éveseknél kicsit meglepő. Utóbbi összefügghet azzal, hogy a 
forgalomban (pl. kisebb forgalmú gyűjtőúton) kerékpározás megszokása általában hosszú 
folyamat eredménye, valóban nem gyakori a tinédzserek körében. A kisebb kerékpáros 
aktivitás a kitöltési kedvet is befolyásolhatja.  
 
XVII. Milyen speciális kerékpáros vonatkozású turisztikai attrakciót tartana megvalósításra 
érdemesnek a térségben?  
(Itt a tervezőket és döntéshozókat inspiráló szolid/reális és extrém/valószínűtlen ötletek is 
érdekesek lehetnek, különösen a térség adottságaira, jellegzetességeire épülő gondolatok. 
Persze ez is kihagyható rovat.) 
 
TELJES LISTA (Megj.: Az elsőként szereplő érdekesebb válaszokat félkövér betűkkel kiemeltük, 
ismétlésnél többnyire már nem. Nem célunk csak kiérlelt, egyértelműen támogatást érdemlő 
javaslatokat kiemelni, azaz a kérdésfeltevésnek megfelelően itt a döntéshozókat inspiráló – 
akár extrém/valószínűtlen/aggályos, de szellemes – ötleteket is mutatjuk, sőt, esetleg 
kiemeljük. A helyesírási hibákat az észrevételek mennyiségére tekintettel nem javítottuk.) 
 
Erdei kerékpárutak bővítése 
Nagy mértékben emelné a térség értéket, ha a 
településeket biztonságos, elkülönített kerékpár úton 
lehetne megközelíteni, illetve olyan helyeket is elérhetővé 
tenne, mint a fenyves, illetve Biatorbágy irányába is el 
lehetne tekerni, a gyönyörű tályon keresztül. 
Csak jó utat szeretnék! 
"1. BUBA (folyamatban) 
2. Zsámbéki medence Pilis-tető és Dobogókő összekötése." 
Mtb útvonalak 
Minden, ami máshol működik. 
Bármilyen jó lenne, mert semmi sincs 
Találkozók rendezvények 
erdei útvonalak, ahol gyerekekkel is biztonságos biciklizni 
budapest-budakeszi biciklis út 
Kerékpáros pihenők- büfék legyenek! 
Összekötni Budakeszit kerékpárúton a Biatorbágy-Etyekről 
induló, Budapest-Balaton kerékpárút leendő szakaszával. 
Velencei tó . Öreg tó .Vértesi települések , zsámbéki 
nevezetességek  
MTB turautvonal - Nagyszenas Menedekhaz 
"Elektromos kerékpár kölcsönzési pontok (parkolási 
lehetőséggel összekötve, pl. Vadaspark, Műv.ház, Erdész tér 
– itt sajnos elfogyott a hely, de valamennyi még mindig van) 
Kerékpáros kirándulási célpontokról tájékoztatás, útvonal 
ajánlók, programajánlók (Budakeszi Arborétum, Vadaspark, 
Pátyi pincesor, Petneházy rét, Erzsébet vadászház büféje-
bográcsos kaják , Cukorborsó étterem,...)" 
helytörténeti túrák, pl egykori vizimalmokhoz, megszűnt 
majorságokhoz, halastavakhoz, stb. 
Külön alagút Biára 
kilátók 
Jó kerékpár út elég 
Konnyitett utvonal a belvarostol Remeteszolosig, a nagy 
szintkulombseget athidalva 
Kerékpáros maraton a Csergezán környékén 
Szerintem nem attrakcióra kéne koncentrálni, hanem 
emberi léptékű, biztonságos és használható útvonalakra. 
Ezt követően második priorizációban az útvonalakon 
megközelíthető pumpapályákat kellene építeni amit 
minden korosztály különböző eszközzel, szórakozásból és 
versenyzőknek technikai edzés céljából tudnak használni. 
Ha mindez már megvan, akkor jöhet hozzá akár attrakcó 
is, melyek véletlenül sem olyan félresikerült pénztemetők, 

mint pl: Tiszta-tavi Kerékpáros Centrum, hatvani kerékpáros 
kalandpark. 
Falvak összekötése mindenképpen egy hiányos területe a 
térségnek, busszal vannak elérhetetlen települések, pl. 
Telki-Páty, vagy Herceghalom, ami nem nagy távolság, 
mégis ha át akar jutni az ember, azt szinte kizárólag 
kocsival teheti meg.  
Erdei út, autós úttól picit távolabb lévő biciklis út, ami azt az 
érzetet kelti, hogy a természetben biciklizünk és nem egy 
méterre suhannak el az autók. 
Semmit  
Budaörs - Esztergom összefüggő kerékpárút, végig a 
természetben (erdőben) 
Kijelölt, épített pálya kellene a hegyekből lefele. 
Lehetőleg ne közvetlenük főút mellett vezessék a 
kerékpárutat, vagy ha igen akkor elválasztó fasort, 
cserjesávot is tervezzenek. Éjszkai közlekedéshez, élesebb 
kanyarokhoz jó lenne jelzőfények tervezése. 
függőhíd, épített kerékpár pálya az erdőben 
Biai tó körüli bicajút, futópálya 
Összekötni a szomszédos településeket jó minőségű 
kerékpárúttal, akár a hegyeken át is. 
Kerékpáros pihenők, ivóvíz (!!!), szervíz-pont 
(szerszámokkal, esetleg kerékpár-gumi automatával),  
térképek a kerékpáros útvonalakról és a hozzájuk 
kapcsolódó szolgáltatásokról, jól kitáblázott útvonalak és az 
adott irányban található célpontok feltüntetése, kerékpáros 
útvonaltervező. 
Évek múltán is minőségét tartó bicikliút!  
A zöldut bovitese, forgalom elkerülése mellett 
Bringapark (pumpapálya), KRESZ park, gyerekeknek olyan 
körök kijelölése, ahol motviáció céljából díjazzák a 
tevékenységét, tájbringa pálya kijelölése 
Több kerékpáros erdei út 
Pilisi Parkerdő utainak kerékpáros-barátabbá tétele 
(Jelenleg hivatalosan legközelebb Budakesziről lehet menni) 
Kerékpáros körútak építése 
"Olyan legalizált, engedélyezett kerékpáros ösvények 
kiépítésének lehetősége, mely több korosztály számára 
nyújthatna sportolási és kikapcsolódás lehetőséget. 
Egyeztetve a parkerdő gazdaságokkal, betartva az általuk 
kért szabályokat,lehetne akár lokálisan ilyen az erdők 
peremén elhelyezett kerékpáros parkokat létesíteni. Erre 
vonatkozóan már vannak kezdeményezések de jó lenne, ha 



ezen keretek közt is kaphatnának  több segítséget az ilyen 
irányú kezdeményezések." 
Páty Pincehegy borkóstolás 
települések és Budapest összekötése  
Budakeszi Páty között az erdőben vezetett kerékpárút 
Velencei tó, Balaton irány és maga a Zsámbéki medence 
körbe biciklizése 
Budapest közelsége miatt a Zsámbéki-medence alkalmas a 
városiak 1-2 napos kikapcsolódására. Biatorbágy, vagy 
Herceghalom vasúttal megközelíthető, de ki kellene 
alakítani néhány P+B parkolót, mint amilyen a Hidegvölgyi 
Erdészháznál van. A helyi szolgáltatók megerősödését, új 
szolgáltatások létrehozását eredményezheti az ide vonzott 
kerékpáros turizmus + a helyben lakók is sokkal többet 
használnák a medencében lévő útvonalakat sportolásra, 
szabadidős biciklizésre, ha ezek nem lennének kitéve az 
időjárásnak, mint most. 
Sík terep viszonyok 
Borászat felvirágoztatása (Tökön, Bicskén, Pátyon, 
Budajenőn)  
alagút Bp felé 
Semmi  
A nagyon meredek emelkedőkön kerékpáros felvonó, hogy 
kisebb gyerekkelis teljesíthető legyen.  
A medencéből, a hegyen keresztül Nagykovácsi felé 
Budapestig, de a térség összes turisztikailag érintett 
helyekhez kapcsolat. 
járható és biztonságos, széles út családdal is használható 
Biatorbágyi HÉV és Budakeszi ISG felhagyott vonalon 
kerékpáros útvonal kiépitese drezinaval (vasúti hajtany) 
kombinálva.  
Ha két település között pihenő kerülne kialakításra, 
esőbeálló, az hasznos tud lenni. De akár egy kis tájékoztató 
a település történelméről, állat és növény világáról. 
Legyen éjszaka mozgásérzékelős világítással felszerelve, 
legyenek vízellátók, pihenőhelyek 
Nem a turisztikai célok lennének az érdekes, pusztán a 
közlekedés. 
Nekem már az is " extrém " gondolat,  hogy egyszer 
biztonságos kerékpározásban lehet részem az otthonom 
közelében  :) 
Nem tudom. 
Zöld utak, erdei bringás uthálózat kibővítése 
A szilád vagy döngölt felületű medencei körgyűrűre 
rácsatlakozást biztosítanék a BVZ (Budavidék Zöldút 
Szövetség) útjairól. Menjenek a másik település 
rendezvényeire kerékpárral, jutalom egy ingyen leves. 
"Több kerékpár tároló kialakítása a különböző 
csomópontoknál (pl.: vasútállomás) 
Kerékpásos pihenők ivóvíz töltési lehetőséggel valamint 
wc-vel" 
Fedett Pihenő állomások építése, bicikli javítási lehetőség a 
kerékpárút mentén  
Kerékpáros híd 
Kerékpárút a Gyermekvasút vonalán 
Minél több "kimondottan bringás" büfé, ahol a gyors 
energiapótláson túl szervízállomás is üzemel, vagy legalább 
az alapvetőbb szerzámok és pumpa megtaláhatók 
Kilátó egy magas ponton 
Kerékpáros büfé, cross club 
Zöld út rendszer rekonstrukciója  
Zsámbéki medence körbe kerékpározhazósága 
Extrém: kerékpársáv Nagykovácsi főutcáján 
Budakeszi Zsámbék kerékpár út építése a fő úttól nem 
messze 
Zsámbéki templom 
Budakeszi Vadaspark elérhetősége Budapestről 
Telki-Budakeszi kerekparut mindenkeppen jo lenne.  
kilátópontok, erdei pihenők 
Csoportos középtávú túra 
Skate park 
Erdei trail pálya 

Kilátóhely pihenőhellyel kombinálva 
Kerékpáros alagút Budapestre különlegesség lenne 
nemzetközi szinten. Amúgy a 102-es mellett szervíz, 
Üvegtigris jellegű kultúr és szabadidős helyek is jók 
lennének 
Kerékpárút, esti kerti mozi, szabadtéri színház, menő 
szabadidő park falmászó lehetőséggel, gördeszkáspáylával, 
bringa ugratóval etc 
Zsíroshegyi menedékház rekonstrukciója 
Több forgalomtól távol vezetett kerékpárút (ld Bicske-
Tarján) 
XCO pálya, trail-ek, pumpapálya 
pl ha a volt rakéta-kilövő állomáshoz vezetne kerékpárút 
Biatorbágy és Törökbálint között 
Kilátópontok 
Pihenőknél legyenek padok + vízvételi lehetőség, esetleg 
WC. 
Páty-Budajenő-Telki összekötése 
Páty- Biatorbágy vasutállomás közt. Körtúra útvonal 
Pátyról mely sport céllal is használható, Budapest-Balaton 
elvileg készülő kerékpár utra csatlakozás 
Nem kell nagy attrakció. Amit a természet ad elegendő. 
Csak használható, karbantartott utak kellenek, és 
marketing. Továbbá a Budapestiek kijutását megkönnyítő 
intézkedések. Pl. busz hátuljára szerelhető kerékpártartó.  
Borvidék körút 
nagykovácsi solymár erdei út,  
Biciklis főutakról nyíló kisebb körutak, látványos 
pihenőhelyek (pl Törökbálint-Bicske útvonaról Biatorbágyi 
kaptárkövekhez ; vagy Mária szakadék stb) 
Borturizmus, gasztronómiai kínálat javítása,  
Előbb legyenek minőségi kerékpárutak, aztán jöhet az 
attrakció... 
A környék annyira gazdag természeti értékekben, hogy 
önmagában is vonzó. Kerékpárral én még szívesebben 
felfedezném a környéket. 
Az állomásoktól eljutni biztonságosan és jelzetten a 
kerékpárutakig, vagy ahol biztonságosan bicajozni lehet. 
"A térség egyik fő adottsága, hogy közel van Budapesthez. 
A közelben van egy felkapott lehetőség és sokan élnek is 
vele: Bicskén, a Tesco parkolóban le lehet tenni délelőtt az 
autót, onnan kerékpárral (részben kerékpárúton, részben 
kis forgalmú utakon) el lehet jutni Tarjánba (~17km), ahol 
van egy étterem. Ott megebédel a család, aztán 
visszagurul az autóig és hazamegy. Nincs nagy 
szintemelkedés, 6-7 éves gyerek is teljesíteni tudja. 
Ezt lenne érdemes ""lekoppintani"": olyan kerékpárutak 
kellenének, amelyek mellett vannak parkolók és vannak 
vendéglátó egységek (éttermek, büfék). Előny, ha ez nem 
egy vonalban van (ahol a végén vissza kell fordulni és csak 
ugyanazon az útvonalon lehet visszajutni a kiindulási 
pontra), hanem hálózatot alkot elágazásokkal, körökkel, 
eltérő nehézségű/szintemelkedésű vonalvezetéssel. 
Egy ilyen hálózattal sok fővárosi, kerékpározni vágyó 
családot ki lehetne csalni a medencébe." 
A Nyakas-kő környékén ki lehetne alakítani egy gondozott 
földutat, melyen könnyű biciklizni 
Minden érintett faluba, amikbe kerékpár úton lehetne 
eljutni (elég széles ahhoz, hogy kényelmesen elférjen a két 
sávban közlekedő egymás mellett.) egy helyi "kiskocsma" 
kifőzde, ahol különböző akciók várnák a kerékpárral 
érkezőket. Spanyolországban némelyik kávézóban a sütire 
és a kávéra majdnem fél áras kedvezményt adnak. 
Biztosan növelnék a megállások számát ha jó helyen lenne. 
Uszoda, strand Herceghalmon királyság volna  
Biciklitárolók, szerelő állomások (pumpa, kulcsok), büfék, 
boltok támogatása, hogy tegyenek ki tárolót, mert sok hely 
így nehezen látogatható, ha csak kint kell hagyni 
letámasztva.  
vízparti kerékpározást!!! patakok mentén, tópartokon! 
Extrém kerékpáros pálya 
Terep pálya a hegyekben  



Munkáltatók ösztönzése a kerékpáros munkavállalók 
támogatására (pl. zuhanyzók biztosítása). Iskolai biciklis 
kirándulások szervezése, a KRESZ szabályainak oktatása. 
Biciklis pálya építése a legkisebbeknek (hasonló, mint ami 
Biatorbágyon van). Éves biciklis felvonulás szervezése, ahol 
a legextrémebb, legvirágosabb stb. kerékpárt díjaznák. 
Kismotoros, futóbiciklis felvonulás (a Hősök Terénél volt 
ilyen). Biciklis pontok a településeken, ahol lehet egy gyors 
szervíz stb. Akciók szervezése, pl. Biciklis reggeli, bringázz a 
boltba stb. Esti biciklis felvonulás szervezése. Biciklitárolók 
kihelyezése, ennek díszítésére pályázat kiírása. Kosztümös, 
jelmezes biciklis felvonulás. 
Nem túl nagy kerülővel és az élővilág legminimálisabb 
befolyásolásával olyan kerékpárút, ami összeköti a falvakat. 
Az emelkedőkkel együtt is számottevő tempó legyen 
lehetséges általa  
Rendkívül fontos lenne a Budai-hegyek mentén végigfutó, 
jól kiépített és karbantartott erdei kerékpárút a Telki-
Budakeszi-Budapest vonalon, nem kell aszfaltos, murvás 
tökéletes lenne 
Talán biciklis bortúra a környék pincéit felkeresve :) 
Erdei utak kellenének, főleg települések között  
Pihenők kialakítása egy-két paddal és asztallal. 
Rengeteg hely van, mely célpontként szolgálhat. 
Nyugodjunk már le és ne “épít”-sünk már semmit, mert 
már inkább a Föld rombolása ez a sok “épít”-kezés.  
Erdei kerépárutak valódi kialakítása 
Herceghalom 100-as főút és vasútálomási alul/felüljáró 
Etyek irányába 
A bicikliutak mellett néhány büfé (mint pl. a Balatonon), 
akkor egész napos túrákat lehetne csinálni a Zsámbéki-
medencében. 
Gyerekeknek kresz park, ahol a közlekedési szabályokat 
tudják elsajátítani. 
Nem csak az a lényeg, hogy mit hozunk létre, inkább az 
hogy ki és miből és milyen minőségben tudja majd 
fenntartani azt.  
Kiépített, gondozott kerékpárutak 
erdei kerékpáros akadálypálya; kerékpáros büfé; kutak és 
vízvételi lehetőségek; fotó-pont 
Vértes hegységbe való eljutás 
Kerékpáros híd a térség építészeti jellegzetességeivel 
díszítve; "szarvasagancs" tartószerkezettel; a viadukt nem 
használt felén pihenő - szabadtéri étterem, kisvonat 
mozgó-pulttal; Vadasparkot "átszelő" kerékpárútszakasz 
(üvegkerítéssel és alagutas "vadátjáróval"); éjjel világító 
"vízenjáró" (a vízből éppen csak kiálló) kerékpárút, 
vízbegázóló kerékpárút, úszókerékpárút és mesefahíd a 
Biai tavon; szurdok áthidalás kerékpáros függőhíddal; 
különszintű kerékpáros csomópont impozáns kialakítása a 
BuBa Tópark térségi részénél (meglévő alagútnál), pl. 
másfél-menetű (540 fokos) spirál alakzatú rámpával;  
Budakeszi-Budapest belvárost összekötő biztonságos út, 
Budakeszi Nagyszénás-XII.ker. összekötéssel (bicikli úttal 
vagy elektromos, környezetkímélő kisvasúttal) 
a medence minden településéről legyen elérhető Zsámbék 
Pincelátogatás Zsámbék, Tök 
Szuper lenne, ha kiépülne egy Szentendre- Zsámbék- Bicske 
félkör, de kisebb léptékben Piliscsaba- Zsámbék, illetve 
Perbál- Budakeszi is remek lenne! 
"Legfontosabb a biztonságos, következetes, mindenki 
számára tervezett útvonal. Emellett, ha van rá megfelelő 
keret, lehetne kis kitérőket tenni, ahol látványos, extrém, 
különböző korosztályoknak, pl. kicsiknek is, ki lehetne 
alakítani izgalmas helyeket.  
De előbb a hasznos, jó minőségű pálya épüljön meg." 
Az útvonalban elhelyezett tanösvények 
Remek attrakció lenne, ha BÁRMI megvalósult dolgot 
később (is) KARBANTARTANÁNAK... :-P 
A helyi természeti értékek megközelíthetővé tétele, ill. a 
külterületek bevonása a kerékpárhálózatba. Pl. Peca-tó, 
Bolha-hegy, Nyakaskő, Iharos, Ürgehegy, stb. 

Semmilyet. Másra kell azt a pénzt költeni. 
Amennyiben kerékpárút épül, meg kell oldani, hogy hová 
dobják a szemetet és hová mennek WC-re. Nagyon 
gyakori, hogy ahol megállnak ott végzik el a dolgukat és 
hagynak ott ezzel kapcsolatban szemetet. Sok gondot 
okozva a mezőgazdasági termelőknek. 
Nagyon hiányzik itthon osztrák minőségű és szélességű, 
autóktól elzárt kerékpáros infrastruktúra. A szentendrei 
útvonal nagyon zsúfolt, lehet lenne igény egy zsámbéki 
medencei útvonalra is. 
Ahogy autópályákon, úgy kerékpár utak mentén is célszerű 
lehet pihenőket, út menti leálló öblöket, kapaszkodó 
sávokat kialakítani, különösképpen meredekebb szakaszok 
mentén/előtt/után (pl. Perbál Tinnye felőli kijáratánál a 
VÉDA kaputól fölfelé), ahol a kevésbé edzettebb 
kerékpárosok szusszanhatnak egyet, viszont nem tartják fel 
az edzettebbeket. 
"Az erdő és zöld felület védelmében, hogy a terep 
kerékpárosok ne a jelöletlen és gyalogos túrázók ösvényeit 
zavarják vagy rongálják, kijelölt és kiépített (!!!) pálya 
létesítésének véleményem szerint sokan örülnének a 
térségben,erre példaként már megjelent Budakeszin a 
Sportpályánál létesített és rendberakott kerékpáros pálya. 
Ennek létrehozása, karöltve a helyi kerékpárosokkal, 
megépítése sok tapasztalt és még kezdő, bevonzható fiatalt 
és idősebbet is inspirálna több kerékpározásra. 
Személy szerint több ismerősömmel boldogan járulnánk 
hozzá ennek fejlesztéséhez és a helyi bringázás még 
biztonságosabb és felügyeltebbé tevéséhez ilyen úton" 
Zsámbéki romtemplom, Nyakas hegy (tekerhető módon 
kialakított útvonallal), Biatorbágy, Etyek, és gondozott 
földutakon természetközeli környezetben bárhova :) 
Nem tudok ilyet 
BMX pálya 
Végig a patak partján kiépíteni, parkosítani, a 
kikapcsolódásra, sportra vágyó lakosság részére! 
sirt park, downhill pálya, extremebb utvonalak kijelolese 
ahol a gyalogos turázás tilos 
Ha lenne teljes, egyszerű bicikli út, az már megfelel 
Ha Nagykovácsiba ki lehetne jutni bringaúton, és onnan a 
zsámbéki medencébe tovább szintén bringaúton 
Törökbálint-Biatorbágy Viadukt-Füzes patak mentén 
Nyakaskő-Etyek 
Védett kerékpáros sztráda Budapestig.  
kerékpár felvonó, erdei kerékpárút messzebb az 
autóforgalomtól 
Kilátó, szallonna sütőhely, Üvegtigris, Jásdi tanösvény, 
Hármashatárhegyi repülőtér, Zsíros-hegy, Zsámbéki 
romtemplom 
Nem kell attrakció, biztonságos környezet kell a 
kerékpározáshoz 
ha elérhető egy normális kerékpárútvonal a környező 
településeken, az is nagy előrelépés lenne 
Erdei kerékpáros túra lehetőségek (pl. murvával fedett 
útvonal) összeköttetés Páty és Budakeszi felé 
Garancsi tó 
Jól kitáblázott erdei kerékpárutakra lenne szökség 
Vidámpark, Szabaddtéri színház mozi 
Kerékpárutat tartok fontosnak csak 
Erdei kerékpárutak.  
többféle nehézségű crosspálya 
Már az is attrakció, ha elkészül. 
"Nyakas kő 
" 
Amíg rendes járdák és utak nincsenek, addig felesleges  
Erdei séta utak mentén haladó vonal 
Jelen helyzetben annál extrémebbet el sem tudok képzelni, 
mint hogy Zsámbékról átbiciklizhessek Herceghalomra, ott 
fölszálljak a biciklimmel a vonatra, és Kelenföldön leszállva 
folytassam a biciklizést Budapesten. Ez számomra 
bakancslistás, elérhetetlen álomnak tűnik! Bicskére se lenne 



rossz az összeköttetés persze, de az már csak hétvégi 
extrának. 
MTB trail pálya, ill. általános erdei kerékpáros útvonalak, 
erdei kulcsos házak/szállások. 
Egy ilyen függőhíd jó lenne :D 
Downhill 
Pincejátat kerékpárkörút. A helyi jellegzetes pincesorok 
(Páty, Tök, Perbál, Budajenő) felkeresése biztonságos 
kerékpárúton. 
Akár Velencei tó elérése is jó lenne kerékpár úton 
Kerékpáros M0, Kerékpáros Zsámbék-medencei kör (kis 
M0), Kerékpáros országos kék-túra vonal 
Erdie kerekparutak, kerekpar buszon valo szallithatosaga, 
szervizkozpontok,  
Tinnyén belül fontos lenne, jelenleg a Petőfibe elég 
életveszélyes a kerékpáros közlekedés! 
Tinnye   Garancsi tó biztonságos meg közelitése 
Hegyi kerékpár ösvények kiépítése / kijelölése 
Ivóvíz vételi lehetőség 
Nyakas-hegy elérése, nyakas-hegyi kerékpár-túraútvonal 
kialakítása 
Eljutni a Balatonhoz biciklivel 
A turisztikai attrakció előtt biztosítani kellene azt, hogy 
Nagykovácsiba biztonságosan eljussanak a Budapestről 
érkezők.  
Erdei kerékpár túrázás, Nyakas hegyi kerékpár túra útvonal 
Viadukt, kilato hegyek, patak, szantofoldek, etyeki latkep, 
etyeki naplemente 
"Mobil árnyékszék" 
Biatorbágy belterülete és a Peca-tó összekötése. 
Biatorbágy belterülete és a Tópark összekötése. Biatorbágy 
minél több szomszédos településsel történő összekötése. 
Önálló bicikli úttal összekötni a környező településeket!!!!  
Hely specifikus0 
lift a csergezánra 
Biciklis kilátó, bringás kreszpálya gyerekeknek 
Telki-Budakeszi kerékpárút az erdőben főút érintése nélkül. 
Törökbálint és Budaörs közötti önálló kerékpárút  
ÜGYESSÉGI pálya  
Bicske -Piliscsaba vasút összekötése ketékpárúttal 
Erdoben kerekparut, erdei gyalogut mellett kerekpartarolo 
Egysuerű,biztonságos utak vagy erdei ösvények kialakítása 
közeli települések között,az nagy szabadságot biztosítana. 
az erdőt ne bántsuk, elég az öncélú turisztikai attrakciókból, 
a friss levegő, háborítatlan táj elég, vigyázzunk rá, növeljük 
a biodiverzitást  
Erdei utak letesitese 
Tinnye perbál Buda Jenő Telki  
Panorama, MTB/DH opció, lovardák 
Velencei-tó, Balaton Biatorbágyról elérhető legyen, Páty-
Biatorbágy között kerékpárút kialakítása fontos lenne 
szerintem 
Kerekparut a garancsi tohoz 
Kerékpáros sztráda az agglomeráció és Budapest között 
Kerékpáros alagút vagy híd 
Nem tudom pontosan 
Gyerekeknek kerékpáros terep/akadálypálya; kerékpáros 
kreszpark - gyerek és felnőtt 
"Első lépésként a zöldút hálózat fejlesztése, karbantartása, 
településen belüli épített biciklis infrastruktúra (út, tároló, 
közkú) 
Második lépésként olyan aszfaltos út, ami nem 
életveszélyes. 
Harmadik lépésben a forgalom csillapítása." 
Biztonságos legyen,ne olyan mint pár helyen láttam,hogy 
csak az úttesten felfestett sárga csík. Elkülönített 
kerékpárútra szavaznék. 
A településeken kívül nincs szükség nagyobb vonzerôre. A 
kerékpár út önmagában nagy turisztikai fellendülést hozna 
szerintem. 
Budakeszi - Nagykovacsi, Solymár- Nagykovacsi, Budapest-
Nagykovacsi  

Bike-park, bringás pihenő, DH pálya felvonóval, bringás 
élményközpont 
Több kerékpár tároló (összes megállóba) 
Jelölt túraútvonalak, helyi látványosságokkal, helyi mini 
“Kéktúra” bringásoknak 
Erdôn keresztûl menô kerékpárút 
Védett, bekamerázott vagy őrzött kerékpártárolók.a 
tömegközlekedési csomópontokon, pl Budakeszi, Dózsa 
György tér 
Kerékpáros pihenő kiépítése, kerékpáros  gyors segély pont 
Nem kell attrakció, csak kerékpárút! Ez inspirálja a 
döntéshozót! 
Velecei tóhoz,Balatonhoz eljutás 
Biai tavak körbetekerhetősége 
"Budakeszi - Budapest közötti kerékpár út létrehozása, 
legfontosabb : a Budakeszi út elkerülése . A meglévő 
kerékpározható utak karbantartása : sima útfelületek. 
Budakesziről Budaörsre jutás, párhuzamosan a Gyár 
utcával, Biatorbágy, Etyek elérése." 
Tinnye-Piliscsaba-Pilisjászfalu és esetleg háromszög, majd 
Pilisvörösvár kerékpárúttal történő összekötése. E három-
négy település lakói eleve keveredik egymással iskola-
sportkörök miatt. Nagy igény lenne rá. Turisztikailag is szép, 
családosok által teljesíthető kerékpár kör, Garancsi tó 
pihenőhely / attrakcióhely lehetne. Pl. ügyességi pálya 
létesítése, kalandpark.... 
Létező főút vonalakkal párhuzamosan, kell kiépíteni a 
kerékpárutat. 
Kilátó, Kerékpáros “játszótér” vagy ügyességi pálya 
gyerekeknek 
Legyen pénz bedobos pumpa lehetőség  
Kivilágított kerékpárút a települések között 
Főútvonaltól távolabb legyen a bicikliút  
"Borászat (Pátyi pincehegy, Etyeki szőlők, Töki pincesor, 
Budajenei pincesor, Bicskei szőlőhegy, Bicskei borászatok, 
borospincék)" 
Forgalomtól teljesen elzárt kerékpárút, melyen mindenféle 
akadályozó körülmény nélkül lehetne eljutni ából, bébe, 
mint Tarján és Csabdi között. Vagy közvetlen a forgalmi út 
mellett kialakított kerékpársáv mind a két irányba külön-
külön.  
Kilátók, olyan túraútvonalak amiken területi/ földtani/ 
természeti információkat kaphatunk (tanösvény)  
Bringapark, hasonló mint pl Semmeringen, akár felvonóval 
Nagykovácsiban. Téli időszakban akár sípálya is lehetne, 
esetleg snowboard park. Ezen kívül jobban kialakított 
túraútvonalak szerelőpontokkal, erdőben. 
Kilátó, kalandpark 
Zsámbéki-medence kerékpáros tematikus túraútvonalak, 
amelyekre fel lehetne fűzni a különféle látnivalókat 
(természeti, épített, gasztro...) 
Zsámbéki medence kör-kerékpárút 
Egy 30 km-es kerékpáros kör, térben (másik sáv) vagy 
időben elkülönítve a hobbi kerékpárosokat és a profi outi 
(nagy sebességű sport..) bringásokat. Feltétlen elkülönítve a 
gépjármű közlekedéstől! Páty-Zsámbék-Tök-Perbál-Bjenő-
Telki-Páty kör ideális lenne, nagyon, nagyon sok budapesti 
jönni ki ezt egyszer, többször letekerni, sport, edzés, 
kikapcsolódás céllal! Feltétlen legyen 2 m széles és 
egyirányú! A településeken ez gazdaságélénkítő lehetne, 
minden településen egy büfé ebből megélhetne! 
Kilátó, pihenőhely, szervízpont 
Biatorbágy tó,  
Pl.: Tinnyét és Budajenőt összekötő, Perbált érintő, szántó 
földek mentén haladó útvonal legalább olyan olyan 
ideálisnak tűnik, mint Perbál-Budajenő-Páty-Zsámbék kör. 
Mindezt a fő utakat messze elkerülő, esetenként érintő 
bicikli út.   
látványos útvonallal, kulturált pihenő helyekkel, bicikli 
javító pontok kialakításával, közbenső szép kivitelű 
kilátókkal turisztikai vonzóerőt lehet nyújtani a 
látogatóknak és lakóknak is 



Erdei kilátókat összekötő kerékpárút 
skate park, downhill pálya, pumptrack 
Dobogókő elérése biztonságosan kerékpárral. Eszergomi 
bazilika elérése 
Skate park, pumptrack, downhill pálya, bicikli út a 
nagykovácsi út mellett, dirt jump park, triál park, 
A Biatorbágyi kerékpár út nyomvonala egyszerűen 
nevetséges és több szempontból élet és balesetveszélyes... 
A fő gondolatok pedig elvi hibásak hogy a Budapestet és a 
Balatont összekötő kerékpáros útvonal a helyi turisztikát 
fellendíti... Teljesen kizárt hogy a nyomvonal hozzáadna a 
szabaság út helyi kisvállalkozóinak bevételéhez. Nem 
hiszem hogy a kerékpározók autó alkatrészt vásárolnának 
vagy esetleg gépeket kölcsönöznének vagy kevertetnének 
egy kis festéket maguknak kerékpározás közben, ha szépen 
haladunk lefelé a szabadság úti nyomvonalon... 
Természetesen az iskolába sem fogják elengedi a szülők a 
gyermekeiket kerékpárral hiszen a reggeli csúcsforgalom 
még autós szemmel sem túl biztonságos  
ivókút, padok pihenőnek 
Mint pl a képen látható híd 
Személy szerint nem építenék nagyon hosszan egyenes 
utakat. Sokkal élvezetesebbnek találom a kacskaringós 
utakat. 
Bor körút (A környék borvidékeit összekötő körútvonal, pl: 
Páty-Biatorbágy-Etyek-Bicske-Mány-Tök-Zsámbék-Páty), ez 
nagyon hasznos lenne turisztikai szempontból. Én is sok 
embert ismerek akiket az ilyen turisztikai célú utazásoktól 
csak a veszélyes utak tartják vissza, amennyiben lenne 
biztonságos kerékpárút gyakran keresnék fel ezeket a 
városokat turisztikai célból. A kerékpárral érkező turistákat 
pedig könnyebb fogadni, a parkolás komoly probléma tud 
lenne, főleg főidényben, olcsóbb és környezetbarátabb 
megoldás ez. Ezen felül persze a környék dombjai és hegyei 
is értékes turisztikai célpontok lehetnének a sportolásra 
vágyók körében, akik jellemzően utazások során betérnek 
egy kávéra, süteményre a környező településeken. Például 
a Vértes és a Gerecse térsége turisztikailag eléggé 
elhanyagolt, de akár a Zsámbéki medence felöl is könnyen 
megközelíthető lenne, már ha erre lehetőséget biztosít az 
Infrastruktúra.  
A Zsámbéki medence borvidék körtúrához kiépített biciklis 
útvonal. 
A nagyforgalmú szintbeli kereszteződések elkerülése 
kívánatos volna, de maradjunk a realitásoknál. Jó lenne 
olyan szakaszok kialakítása, ahol gyermekek is biztonságban 
bringázhatnának (úgy értem, hogy nem a közút része). 
Jó minőségű karbantartott kerékpárút. 
Olyan körút(ak), ami több látványosságot (pihenőt) felfűz, 
ténylegesen autómentes bicikliúton valósul meg és 
kényelmesen megtehető hosszúságú (30-40km). Lényeg, 
hogy ne csillagtúra szerűen, hanem körúton lehessen 
menni.  
A települések között jelenleg nincsen kiépített útvonal, a 
főútvonalakon való kerékpározás viszont nagyon veszélyes 
Budajenő-Tök és Budajenő-Páty közti Mária út / régi 
szekérút fejlesztése, murvázás, sármentesítés 
Rengeteg domb és hegy között egyértelműen egy xco és DH 
pálya volna a legjobb, de bármilyen körút jó volna, akár 
településközi út is.  
Kerékpárút a települések között, turisztikai látványosságok 
beépítése az útrendszerbe (pl.töki templomrom, 
református templom, pincesor, stb., településenként 4-5 
helyszín) helyszínenként pihenőpadok, biciklitároló 
kialakításával, információs táblákkal 
épített downhill pályák, így mederbe lehetne ezt a sportot 
terelni; csak kerékpárral és gyalogosan elérhető piknikező, 
táborozó helyek; 
Be kéne az egész országot hálóznia a kerékpárutaknak már 
több évtizede, mint ahogy nálunk nyugatabbra van. Önök 
meg most kérdezősködnek olyan kérdéseket feltéve, hogy 
úgy vagyunk szocialzálódva, hogy nincsenek kerékpárutak. 

Sok kérdésre emiatt nem is lehet normális választ 
megjelölni :( 
Kerékpáros átkelés pl patak felett 
Erdei túrázásra kialakított nyomvonal, ami csak a bicikliseké 
1. Közvetlen kizárólag kerékpáros fényszennyezés mentes, 
aszfaltutas átvezetés Paty Fenyves (Texas Ranch mögött) 
Biatorbágy ipari park Erdőalja utca között, 
továbbvezetéssel Premier Outlet-hez, új autópálya alatti 
átvezetéssel a Törökbálinti tóhoz, tovabb az új Spar 
bevásárló központhoz, majd a vasúti nyomvonal mellé érve 
tovább Kelenföld felé 2. Kivezetés Paty Töki úton keresztül 
kiváló minőségű aszfalt úton Zsámbéki majornál a 
Herceghalmi magánútra. 3. Átvezetés Töknél Nyakason 
Anyácsapusztára, Páty-Tök közötti földút kizárólag 
mezőgazdasági és kerékpáros műúttá fejlesztése, 
leágazással Budajenő, Telki, Herceghalom irányokba 
Erdei extrém pálya 
Természeti- és kulturális látnivalókat felfűző kerékpár-
körtúra útvonalak létrehozása, és ezek terepi szakaszai 
járhatóságának biztosítása  
kerékpáros gyorforgalmi út, pl. Zsámbék/Tök-Páty, vagy 
Telki irányában 
CXO pálya, ahol majd olimpiai és vb futamatot lehet 
rendezni 
Mint a képen látható , kerékpároshíd csoda lenne, és még 
az országból többen is kipróbálnák. 
Kerékpáros bor-út (Tök - Nyakas és egyéb pincék), 
Zsámbéktól a Dunakanyarig útvonal 
Aszfaltos utat és vízelvezetést a murva helyett 
Tinnye és Piliscsaba között jó lenne ha a Garancsi-tó 
elérhető lenne. Remek turisztikai célpont. 
Garancsi erdő/tó. Budaörs térsége. 
Úgy érintse a településeket, hogy a rá jellemző részeit 
részben/teljes mértékben is érintse pl.: A pincesorok 
mellett menjen el, egy város főterét érintse stb. 
Tovabbi tanosvenyek, szabadteri piknikre, grillezesre, 
bogracsozasra alkalmas retek akar kis szinpaddal, erdei 
iskolak/taborok, vadas parkok, rezervatumok, kezmuves 
hazak gyerekeknek 
Patakparti kerékpárút 
Budakeszi Budaörs közötti kerékpárút,  Budakeszin végig 
vivő kerékpárút 
Anyácsai tó elérése. Töki rom 
A Nagy Kopaszon lévő kilátótorony jobb elérhetősége 
trail pályára teljesen alkalmas teruletek vannak, akár 
országos viszonylatban is jelentős fejlesztés lenne. A 
budakeszirol indulo Zsámbéki-körön ha lenne védett 
kerekparut, akkor kisgyerekes családok kedvelt célpontja 
lehetne. Ehhez jó lenne, ha a 22-es buszon vagy a volan 
járaton külföldi mintára lenne kerekparszallito. De az is jó 
opció lenne, ha a fogaskereku-normafa-csilleberc VAGY 
normafa-szepjuhaszne iranyból való megközelítés 
reklamozva lenne (es a kerekparozasra kijelolt utak egy 
kicsit itt jobbak lennének, akár erdei aszfalt is jo lenne a 
gyerekek miatt. 
bevonni a térség természeti adottságait, tavakat, de 
lehetnének kis hidak is akár 
hazai várak elérése,  
Erdei kerékpárutak.  
Mászófal 
Nyakas-hegyi extrém akadálypálya 
meredekebb részeken kerékpáros felvonó (sílift rendszer 
szerű, már láttam ilyet) 
nincs ilyen 
Völgyhíd, kerékpáros alagút,  
Fenyves felé, Budakeszi Vadaspark felé, Visegrád felé 
bicajút 
Felvonók  
Balaton 
Celzottan epitett hegyikerekparos utvonalakra lenne 
szukseg,tobb fele nehezsegi szinttel,szakertok bevonasaval. 
Egy meglevo murvas,erdeszeti utat kijelolni nem eleg 



Jól kiépített pihenőhely mellékhelyiséggel, büfével. 
Már az is nagy attrakció lenne ha meg épülne!  
Sokkal fontosabbnak tartom a kerékpárút melletti 
pihenőhelyek kialakítását . 
már egy aszfaltos útnak is örülnék! 
Biztonságos, kényelmes közlekedés a Zs-medence 
települései között. 
hegyi utak, jó kilátás, jó sport lehetőségek, természeti 
látványosságok, kilátók, büfé/szabadidős helyek, 
játszóterek 
Zsámbék-Bicske összekötve a már meglévő kerékpár úttal 
Mielőbb, minél több kerékpárút!!!! Hajrá!!!! 
Biai tavat körülölelő kerékpárút. 
Pihenők, Fedett hekyek, éttermek, WC-k 
Kiépített út a Romtemplomtól a rakétabázisig, illetve a 
nyakas hegy peremén 
Ami a képen van híd 
Pihenők, árnyékkal! 
"1. Az elektromos kerékpárban óriási lehetőségek vannak a 
már nehezebben mozgó, kevésbé vállalkozó kedvű 
korosztály részére is. Bér e-bike-ok napi bérbeadása üzleti 
céllal és népszerűsítési szándékkal. 
2. Napi munkábajárásnál a kötöttpályás megállóhelyek 15-
30 percen belüli kerékpáros elérése burkolt utakon nagy 
lehetőség volna, mire az elővárosi vonatok kínálata és 
infrastruktúrája bővítésre kerül. (pl. Budakeszi-Törökbálint 
mh.) 
3. Egy Budaörs - Álomvölgy - Szépjuhászné útvonallal a 
Velence-tavi vagy Balatoni bringakört is meghaladó 
forgalmú, szabadidős, családi útvonal jöhetne létre. 
4. Budakeszi, Rákóczi utca felső végétől a Korányi Intézet 
bejáratához kerékpár felvonó telepítése - attrakció a 
szintkülönbség leküzdésére. (Trondheim-i mintára) 
5. A Libegőn eplényi vagy lillafüredi megoldással 
kerékpárszállítás lehetővé tétele a Zugliget irányából, de 
akár lefelé is, mert néha, pl. fáradtan, nehéz vagy gyengébb 
fékekkel már kellemetlen is lehet a hosszú ereszkedés is. 
6. Tematikus szabadidős útvonalakat kellene/lehetne 
kínálni a a térség települései között, telefonos applikációval 
támogatottan: egyházi emlékek, borút, természeti 
látnivalók, népi - nemzetiségi műemlékek, játszóterek, 
múzeumok/gyűjtemények/mesterségek, gasztronómia, 
arborétum - más növény ritkaságok, sziklák, kilátópontok, 
stb. 
7. Törökbálinti-tó körbejárhatósága (gyalogos-kerékpáros 
híd kellene a Tóparknál) 
8. Hiányzó hálózati kerékpárúti összekötések kialakítása: 
- Budakeszi, Mamutfenyők és - Erdészet között a lovarda 
mellett vagy azon át, állandó lehetőséggel (onnan már 
elérhető Telki) 
- Budakeszi Erdészethez közvetlen kapcsolat a budakeszi 
Reviczki utca végéből a (volt) gyümölcsösön át és a kerített 
erdő mellett, a szintvonal közelében maradva 
- Páty - Hidegvölgyi (erdészlak, Erzsébet büfé) parkoló 
turista út legalizálása kerékpárút kijelöléssel. 
- Budakeszi-Budaörs burkolt kpárút a 8102. út mellett. 
- Budakeszi-Budaörs burkolatlan út az Árok/patak mentén 
kanyarogva, távol a 8102. úttól 
- M1 autópálya alatti átvezetés a felhagyott ISG iparvágány 
aluljáróján a törökbálinti vasúti megállóhoz, annak 
gyalogos aluljárója rámpás megnyitásával. 
- régi 1. főút menti kerékpárút Biatorbágy és Budaörs 
között az ottani üzletek elérésére (Balatoni kerékpárút 
Etyekre nem alternatíva.) 
- Budakeszi-Biatorbágy (és Páty) összekötése a Szőlőskert 
felől/felé" 
Kerékpáros kilátó, pihenők  
"Biai to korul kerekparut! 
Katalinhegy-Paty erdei utak 
Iharos-Madarszirt-Nyakasko erdei utak" 
Semmi értelmét nem látom egy turisztikai látványosság 
mesterséges létrehozásának, amíg ennyire rossz állapotúak 

a közutak, illetve csak minimális kerékpáros úthálózat 
elérhető. Az lenne az igazi turisztikai látványosság, ha a 
települések között jó minőségű, a közúti forgalomtól 
elválasztott vagy alacsony forgalmú utakon kijelölt 
kerékpárutakat építenének. 
Nagykovácsi és Budajenő/Telki-t összekötő kerékpáros út, 
Budajenőt érintő, Börzsönybe és vagy Pilisbe vezető 
kerékpáros út 
Minden szomszéd település legyen összekötve külön épített 
és karbantartott kerékpárúttal. 
A fenti képen látható függőhíd klassz lenne 
Viszonylag sík és biztonságos  kerékpárúton eljutni 
Nagykovácsiból Budapestig 
"Kerékpárút építése gazdaságosan" 
Ivó kutak a kerékpár út közelében hasznosak lennének. 
Olyan kerékpár út kialakítása lenne hasznos, ahol a 
gyermekekkel együtt lehet tekerni, anélkül,hogy aggódni 
kelljen, hogy valaki nem veszi észre a kicsiket.  
a Nagykovácsi-Bp kerékpárút lenne számomra a 
legfontosabb, évi 3000 kmt megyek ezen az útvonalon és 
egy része életveszélyes. Gyerekekkel kerékpáron nem 
igazán lehet bejutni Bpre.  
"Szerintem sokat számít, hogy hol haladunk biciklivel.  
Ha kikapcsolódásként tekernék, akkor olyan utakat 
keresnék, amiről szép természeti környezetre látok rá; útba 
esik közben egy kilátó, kulturált pihenőhely,  rálátás nyílik 
egy szép völgyre, esetleg tó mellett megy el, vagy viadukton 
át.  
Munkába járás és bevásárlás miatt akkor ülnék nyeregbe és 
csakis jó időben tavasz végétől ősz elejéig, ha a bicikliút 
nem főútvonalon, de még csak nem is mellette megy, 
hanem a fő közlekedési útvonallal párhuzamos 
mellékutcában a településen belül. Településen kívül sem 
tartom jó megoldásnak az autóút részeként, annak szélére 
festett biciklisávot. Konkrétan félnék így biciklizni. Nem 
beszélve arról, hogy a kipufogógázt  ilyen közelről 
belélegezve mennyire káros az egészségre." 
Települések összekapcsolása 
kerékpáros-gördeszkás ügyességi pálya építése a volt 
Rozmaring tsz beépítetlen területén 
"Kerékpár felvonó  
Kerékpár szervizállomás  
Pumpa, főleg a mountain bike-osoknak fontos, hogy az 
aszfaltra felfújhassák a kerekeiket" 
A dimbes-dombos szakaszok áthidalása, tehát pl. biciklis 
viadukt, biciklis töltés, hogy könnyebb legyen tekerni. 
Bikepark kiépítése a hegyen 
Az utata ne keresztezzek forgalmas nagyobb utak igy 
gyerekkel is jarhato legyen.  
Erdei út 
Zsámbéki medence kör-kerékpárút 
Erdei Gyakorló pálya, ügyességi pálya 
Zsámbéki medence kör-kerékpárút 
Jónak tartanék egy kerékpáros körutat a térségben 
különböző csatlakozási pontokkal tömegközlekedési 
lehetőségekhez, nagy parkolókhoz, mely érintené a környék 
természeti látnivalóit is, de bevásárlási és egyéb sportolási 
lehetőségeket is (Pl. Nagykovácsiból el lehetne jutni a 
Remeteszőlősi uszodához is, stb... 
Szakmailag legyen rendben. Ne spórolják ki az anyagot!  
Zsámbéki medence kör-kerékpárút 
102es út mentén összekötni ezzel is a településeket 
Biai Halastó közelében. Átkelés Esztergom felé, az építendő 
R10-es gyorsút mellett.  
Erdészeti utak kijelölése kerékpározásra, összefüggő 
hálózatban, nem csak szigetszerűen, mint most, és ezek 
karbantartása. Települések között autóforgalom mentes 
kerékpárutak építése.  
Erdőben több jelölt út 
Tour de Hongrie 
Fontos, hogy a zsúfolt várostengelyeket elkerüljék az 
útvonalak, hiszen az emelkedett fizikai igénybevétel 



többletoxigént igényel. Ez a forgalmas főutak mellett nem 
lehetséges, nem egészséges. A kikapcsolódás jelleget és 
vonzerőt a zöldterületek peremén vezető nyomvonalak 
emelik, ahol a táj válzozatos, az útvonal árnyékolható 
fasorokkal és a természeti képződmények is könnyebben 
útba ejthetők. 
Zsámbéki medence kör-kerékpárút 
Pilisjăszfalu-piliscsěv-kesztōlc-esztergom útvonal  
Már az is nagy eredmény lenne, ha a kerékpárút 
nyomvonala fás, árnyas területen, erdő szélén vezetne 
távol a forgalom zajától. 
Pecato Biatorbágy összekötése, így lehetne iskolába járni 
kerékpárral  
Nem tudom. 
Bármit, csak csinálják végre. 
Kulturális, természeti helyszíneken megfelelő infrastruktúra 
a leüléshez, infókhoz jutáshoz. Pontgyűjtő vagy 
jelvénygyűjtő rendszer kidolgozása a tágabb régióra 
vonatkozóan. 
tematikus erdei pályák 
A Zsámbéki medence =Budapesti "Grinzing" (Pátyi , 
Budajenői, Töki pincefalu vendéglátás(egyszerű, autentikus 
borvendéglők, osztrák mintára "Buschenschank”-ok (olyan 
vállalkozás, amelyben a gazdálkodóknak megengedett a 
termékek , italok és hidegételek szolgáltatása – 
szőlőültetvények, gyümölcsösök tulajdonosai, bérlői 
működtethetnek ilyet), Heurigenek, semmi nagybefektetői 
fejlesztés! – plusz egyszerű, olcsóbb szálláshelyek. 
Kerékpár service pontok 
kerékpáros kalandpark, erdei, technikai 
Esőbeálló 
Jó ötlet Biatorbágyon a Viadukton átkerékpározni, a 
városokon és a falvakon kívűl viszont, inkább az érintetlen 
természetben, mint a gyors- és forgalmas utak mellett... 
Herceghalom-Zsámbék bicikliút  
Lehessen normálisan bicajozni. Semmi speciális, csak 
hagyjanak békén. 
Főközlekedésű útvonalak elkerülése 
kivilágított, sövényből kialakított "zöld alagút" kiépítése 
Először legyen kerékpárút, aztán majd jöhetnek az 
attrakciók :-) 
Hogy ne egy forgalmas főutcán állat vezetők között kelljen 
tekerni, ha más lehetséges útvonalak is vannak árnyasabb, 
szebb környéken, patakparton 
Igényes kerékpáros pihenők, állomások. Gyermek 
tanpályák.  
Kerékpáros park, több helyi, Budai-hegységben rendezett 
Mountain Bike verseny, esetleg felfűzve a Crosskovácsi 
versenyre.  
Bicikli út a Füzes-patak partján. 
Nem ismerem a területet, így csak ismételni tudom magam: 
ha van biztonságos kerékpárút, majd a célpontnál 
kerékpártároló, akkor a célpont lehet bármi. 
Kibővített Zsámbék medencei kerékpáros kör (Nagykovácsi-
Perbál-Szomor-Zsámbék-Budakeszi-Nagykovácsi) 
Budakeszi és Budaörs közti szakasz életveszélyes 
Budakeszi és Budaörs közti szakasz életveszélyes 
Nem turisztikai attrakció, de érdemes olyan településeket 
összekötő utakat is létrehozni, amelyek jelenleg autós 
közlekedés számára nem léteznek, nem szükséges a 
jelenlegi közúthálózat követése (pl. Tinnye-Nagykovácsi 
vagy Budajenő-Herceghalom).  
A turizmus hazavagja a környezetet. Jó így ahogy van 
kerekpar bufe, szerviz  
Patakparti kerékpárút 
A térség településeinek átjárhatósága kerékpárúton. 
"Az u.n. extra és/vagy extrém attrakciók helyett a 
természeti környezethez illeszkedő kerékpárutak és 
pihenőhelyek kiépítését látnám jónak. Maximum egy-egy 
tájba illő kilátóhellyel, valamint a felújításra szoruló épített 
emlékek helyreállításával. Pl. Szily-kápolna környéki 
egykori pihenőpadok, u.n. Hild-pince, torbágyi kálvária. 

Az extra és/vagy extrém attrakció helyett legyen maga a táj, 
a meglévő látnivalók az attrakció. Nem tartanám 
célravezetőnek az egész környezetünket a konzumidióták 
kielégíthetetlen igényszintjéhez igazítani." 
Páty Budaörs erdei bicikli út 
Kerékpáros alagút építése illetve panoráma utak kialakítása.  
Extrémebb utak.  
A patakok mellett végig úthálózat. Átkötéssel Bajna Bajót 
Irányában a Duna felé 
biatorbágyi, egykori légi támaszponthoz vezető 
aszfaltozott út mentén sok opció szóba jöhetne. Maga a 
támaszpont is hasznosítható lehet, mint pihenő. Akár 
körpályát ki lehet alakítani a környezetében. A fedett 
"bunkerek" bekamerázva kerékpártárolóként 
hasznosíthatók. Több gyalogos túristaút indulhatna onnan a 
környékre. A környezet sajátosságai miatt akár kiépített 
Downhill pálya, akár cross pálya is kivitelezhető. 
"Budakeszi patak mentén reptérfigyelő terasz, 
madármegfigyelés, Álomvölgy kaptárkövei és szurdoka 
illetve szintkülönbség nélkül Börsön át bejutás Bpestre. 
Gyerekbarát elkülönített kpár út valamelyik P+R ből a 
medence települései felé. Ezt az igényt látjuk a covid 
erdőszélről induló parkolóinál." 
Nem hiszek benne, hogy attrakció kéne. Egyszerűen csak 
elegendő rendezett zöld felület, kellemes táj, kerékpáros 
pihenők, csend, nyugalom, étel-italhoz jutási lehetőség, 
kulacs feltöltési lehetőség, alap karbantartásra, javításra 
lehetőség. Megvolt Biatorbágy táji vonzereje, amíg ennyire 
ki nem épült. Azért nem fognak erre jönni a bringások, hogy 
ugyanazt tapasztalják mint Budapesten: forgalom, zaj, 
csökkenő zöld felület. A halastó pl. egy vonzó terület, de az 
emberektől el van zárva, persze, mert magan kézben van. 
De az pl. egy komoly vonzerő. Az Iharos, a forrás környéke 
is vonzó volt, persze most az is be fog épülni, a forgalom 
meg fog nőni. Elsősorban a város mérhetetlen 
autóforgalmat kellene csökkenteni. 
Piliscsabai vasútállomásra kerékpárral eljutni Tinnyéről. 
köztéri ivókutak, bringatárolók, akár közösségi 
bringakölcsönzők, mint a MOLbringák - sajnos Budapest 
Fővárosának sikerült ezt is szétcsesznie. 
Pihenőhelyek, kilátók. 
Jelenleg a megnövekedett teherforgalom a legnagyobb 
akadály, így a fő úttól teljesen független bicikliutat építenék 
ki, az adott körben majdnem mindenhól megoldható a 
széles település út kialakítás miatt, kivéve Tök településen, 
de ott le lehetne vinni a bicikliutat a szántók felöli alsó útra, 
így még kiépíteni se nagyon kéne mert ott végig aszfaltos út 
van 
Kerékpár-parkoló. 
"Legyen Budapestre (nem a közúton vezető) kiépített 
kerékpárút nagykovacsibol! 
Legyenek kerékpáros pihenőhelyek, turistaházak a 
kiránduló helyeknél, és megfelelő mennyiségű szemetes 
Kerékpár útvonal app 
Nagyon jó lenne egy kiépített kerékpáros hálózat a 
Zsámbéki medencében, örülök a kezdeményezésnek, 
rengetegen szeretünk itt kerékpározni." 
Nincs ilyen. 
Már az jó, ha végre épül biztonságos ( nem a főút szelere 
felfestett) kerékpáros úthálózat 
Nyomvonalak mellett alternatív útvonal kialakítása, ahol pl. 
erdei terep kialakításával a gyerekek kapnak egy plusz 
adrenalint. Játszva olyan biztonságos kerékpárkezelést 
nyernek, hogy azt a hasznukra tudják máshol fordítani.   
"Kerekparos felvono(k) a meredek teruletekhez. Nem 
libego/lift, hanem okcsob kiepitheto felvonok. 
Pl https://www.erdekesvilag.hu/biciklis-felvono-
norvegiaban/" 
Minél több kiépített, kitáblázott bicajutvonal, amely 10-20-
30-40-50 km körökből áll és több települést érint 
kirandulás/felfedezés céljából. Minden település találja ki 



hogy a bicajutvonal mentén mit szeretne megmutatni a 
kirándulóknak magukból.  
elektromos kerékpár töltőállomás vagy bérelhető 
elektromos bringa rendszer a domborzati viszonyok miatt 
elengedhetetlen lesz 
Budakeszi és Páty közötti bicikliútnak örülnék. 
Hegyekben mountain bike pályák/ kerülő útvonalak 
kiépítése, kijelölése. Pl kilátókhoz, kápolnákhoz, pincékhez. 
Elsősorban a települések összekötését. Utána pókháló 
szerűen lehetne megcélozni más helyeket is. De ne 
álmodjunk nagyot, előbb kössük össze a zsámbéki medence 
településeit. 
Hogy az ügyintézéshez is használják a kerékpárokat, nem 
ártana olyan tárolókat építeni, ahol az ember nyugodtan ott 
meri hagyni a biciglijét. 
Teljesen mindegy. Legyen vmi 
A településeken belül, azokon keresztül egy-egy kizárólag 
kerékpáros és gyalogos forgalomra fenntartott útvonal, 
ahová autós forgalom nem hajthat be, és amire a biciklisek 
a többi utcából rácsatlakozhatnak, és útjuk nagy részét ezen 
tehetik meg. Ahol a gyerekeket is biztonsággal hagyhatjuk 
önállóan eljutni edzésre / barátaikhoz. 
Bicikli mosó, pihenő,  
Már annak is örülnék, ha az erdei bejáratokhoz nem 
kocsival kellene kivinni a biciklit. Jelenleg életveszélyes 
és/vagy az autós firgalmat nagyon akadályozó a települések 
között biciklizni. Telkiből a pátyi iskola 5km, de csak a 
szántóföldek mentén járható, amikor nincs sár. Budakeszire 
is jó lenne átmenni (Vadaspark, könyvesbolt, fagyi) . 
Abszurd, hogy egy ilyen szép vidéken ennyire nehéz 
biciklivel közlekedni.  
A térség településeit és látnivalóit Budapesttel, esetleg 
Érddel, Tatával, Esztergommal is összekötő, betonozott, 
autóforgalomtól elzárt, kisgyerekkel is könnyen, 
biztonságosan járható úthálózat.  
a) Budakeszi felől Páty és/vagy Telki felé az erdőben 
vezetném a kerékpárutat. A vadászterületet lezáró kerítés 
mentén több helyen irtást és látótávolságban - de a 
kerítéshez nem túl közel) etetőket helyeznék el,  így jó 
eséllyel láthatnánk vadakat kerékpározás közben. b) Ha 
lenne valahol rövid nagyon meredek szakasz, oda felvonót 
telepítenék. c) Az útvonal vonalán támogatnám a 
vendéglátóipari létesítmények létrehozását. 
Több mountain bike útvonal létrehozása. 
Velencei tóhoz lejutás, budai hegyvidék túrautvonal 
fejlesztése 
normális kerékpárutata 
Nem kell! Legyen csak kerékpárút! Páty, Budakeszi, Telki, 
Budajenő, Perbál, Zsámbék legyen összekötve! Az emberek 
kreatívak, ha ez megvan, meg tudják oldani, hogyan 
jussanak el egyik látványosságtól a másikig. :-) 
Pár órás biciklizési lehetőség balesetveszély nélkül 
Velencei tóhoz lejutás, budai hegyvidék túrautvonal 
fejlesztése 
Helyi kézműves/kisipari termékek túra (kézműves sör Bia, 
Ziegler Zsámbék, natura kismalom Zsámbék, nyakas Tök, 
kovászda Telki stb). Piac körtúra, kastélyok, várromok, 
templomok, éttermek kuponos összefűzése  

Nem szeretnék a természetben semmiféle turisztikai 
attrakciót!!! Ne építsünk a természetbe semmit!!! 
Egyszerűn a jó bicikliút. A térség gyönyörű. 
kerekparos híd M1 felett 
Semmi extra. jussunk el oda,h legyen kerékpárút ami csak a 
kerékpárral használható 
Kerékpáros pihenő pontok kialakítása  
"Kerékpár útat a rekreációs sportolók, a gyermekes 
családok és a települések között közlekedők használnák 
elsősorban kerékpározásra. Véleményem szerint több, 
családi programra lehetőséget adó helyszín, és 
látványosság kiépítése szükséges ha turisztikai attrakció 
létrehozása a cél.  
Egy rekreációs sportokra szánt duzzasztott tavat képzelek 
el Tök térségében, mely felidézhetné a római-kori elődjét. 
A tavat kőrbefogná egy kiépített futópálya, lenne egy nagy, 
korszerű játszótér, edzőpark, kreszpálya a gyerekeknek. 
Nyáron standolásra, SUP és kajakozásra kínálna 
lehetőséget, télen műjégpálya működhetne a parton 
(...nem messze pedig egy kisebb fedett uszoda szaunával...:) 
). 
A sportolási lehetőségek mellett rendkívül fontosnak 
tartom a kultúrális örökségünk megőrzését és 
látogathatóvá tételét, úgy mint a a töki Árpád-kori 
templom és a még fellelhető római kori romok! 
Jó minőségű kerékpár útra görkorcsolya és roller túrákat is 
lehetne szervezni, ez bővítené a térségbe érkezők körét a 
fiatal felnőtt korosztállyal. Az úthálózat mellé helyenként 
gördeszka páylát is fel lehetne állítani.  
A turisztikai attrakciók sorából nem lehet kihagyni a 
gasztronómiát sem. Éttermek, cukrászdák, borozók sora 
várhatná a sportolókat, látogatókat. " 
Budajenő és Nagykovácsi osszekotese bicikliuton  
A kerékpárutakat mindenképp úgy tervezném, hogy két 
turisztikai látványosságot összekössön, közben viszont 
elérhető legyen két város. Pl. Zsámbékot összekötni 
Szomorral nem biztos, hogy a legrövidebb utat 
választanám, hanem Zsámbéki Romtemplom - Nyakas-hegy 
- onnan le Szomor felé.   
"Két város összekötése, közben látnivalók (nem kell vár, 
sem kastély, inkább egy olyan pihenő kialakítása útközben, 
ahol nézelődhet az ember, esetleg uzsonnázna, kifújhatja 
magát, közben a tájban gyönyörködhet). Nem hátrány az 
esőbeállós helyek útközben. 
Zsámbéki-medence bringakörút útvonal, mint a Velencei 
bringakörút, Balatoni bringakörút. Biztos nagy sikere lenne 
:). Mi minden évben többször mentünk a Balaton 
körbebicajozni. A gyerekeink lassan abban a korban vannak, 
hogy velük is megyünk nagy körutakra. :)" 
erdei ösvény, híd 
Tinnye és Nagykovácsi közti kerékpárút az erdőn át 
Igyekeznék olyan nyomvonalat keresni, ami ahol a 
környezet jó természeti adottságokkal rendelkezik pl 
Budajenő-Telki-Páty nyárfasor - biztos még több embert 
vonzana a természetbe ha szépen ki lenne építve 
kerékpáros, ill. futásnak.  
ha lesz kerékpár út, akkor árnyékos legyen, több fát, szép 
fasort mellé 

 
 
XVIII. Ha a térségi kerékpározással kapcsolatban a feltett kérdésekkel nem érintett 
gondolata van, itt azt is megoszthatja velünk! (kihagyható) 
 
TELJES LISTA (Megj.: Az érdekesebb válaszokat félkövér betűkkel kiemeltük. Nem célunk csak 
kiérlelt, egyértelműen támogatást érdemlő javaslatokat kiemelni, azaz a kérdésfeltevésnek 
megfelelően itt a döntéshozókat inspiráló – akár extrém/valószínűtlen/aggályos, de 
szellemes – ötleteket is mutatjuk, sőt, esetleg kiemeljük. A helyesírási hibákat az 
észrevételek mennyiségére tekintettel nem javítottuk.) 
 



Gyerekekkel is biztonságosan lehessen használni!! 
"BUBA megvalósításával a Zsámbéki medence lakosságának 
esélye nyílik a biztonságosan közlekedni BP-re. 
Jelenlegi autós életveszély miatt Páty-Biatorbágy eléggé 
kritikus szakasz, létezik nagyon jó nyomvonal." 
Senkinek nem ajánlom, hogy olyan helyen kerékpározzon, 
ahol nincs felfestve, vagy nincs kiépített plusz kerékpársáv 
felrajzolva. Életveszélyes pl.Telki - Budakeszi közötti 
útvonalon kerékpározni, ahol Volán busz , több tonnás 
teherautók, munkagépek járnak percentként. Köszönöm 
Rég szükséges a települések összekapcsolása védett 
kerékpár útvonalon. 
"Sokáig éltünk külföldön, ott napi rutin volt biciklivel 
közlekedni. Jó lenne, ha olyan tervek valósulnának meg első 
körben, ami Budakeszit érintené, azt célozná meg, hogy a 
lakosság letegye az autót és a napi teendőket (vásárlás, suli, 
egyebek) biciklivel intézze. Különösen fontosnak érzem, 
hogy biztonságos megoldások szülessenek, az úttestre 
felfestett bicikliút nem számít annak, ilyen nagy autós 
forgalom mellett nem használható. 
 Emellett a második legfontosabb fejlesztés, ami vágyálom 
talán, hogy épüljön egy bicikliút az erdő és a Budakeszi út 
között egészen le a Budagyöngyéig. A szintkülönbségeket 
persze így nem lehet megúszni:)) Illetve, ami kevésbé 
strapás útvonal lehet, bicikliút a törökbálinti 
vasútállomásig (az elővárosi vonatok 15 perc alatt érnek be 
Kelenföldre).  Sok sikert kívánok a munkájukhoz!" 
Jelenleg az országúton a biciklizést gátolja és veszélyessé 
teszi a rossz minőségű burkolat. Kátyúk és gödrök 
kerülgetése.  
Osztrák mintára elengedhetetlen lenne hogy egy adott 
településről kerékpárral is be lehessen jutni a fővárosba . 
Munkába járás nagyjából 1 óra alatt megoldható lenne egy 
jól megépített kerékpár úton  
Biztonsag - kozvilagitas, kerekparsav - 1,5m nem ismerik az 
autosok!!!! 
"A kritikus szakaszokat lenne érdemes először kiépíteni, 
amit sehogy nem lehet áthidalni biztonságosan. Pl. a 
Farkashegyi reptérig jól el lehet jutni (a szennyvíztelep felől 
vagy a Szőlőskert mögötti rész földútjain) de utána már 
csak a forgalmas főúton lehetne továbbhaladni -> ez a 
kritikus szakasz Budaörs felé. 
Sok helyen nem kötik meg a kutyákat (lovarda, tehenészet, 
stb), és sokszor kijönnek az ingatlanról az útra, üldözni a 
biciklistákat. Ezzel szereztek már néhány izgalmas pillanatot 
a családnak. 
Biciklivel járva-kelve sokszor felújításból származó 
szemétkupacokat raknak le, ezekre a helyszínekre lehetne 
ideiglenesen egy-egy kamerát elhelyezni." 
Szerelő állomások kialakítása 
örülök ezeknek a kezdeményezéseknek 
Ne legyen szintbeli kereszteződés a jelenlegi közutakkal 
(ahol most 60, vagy több a megengedett sebesség) lakott 
területen kivül. 
Fout melletti kerekparut nagyon szukseges, sok kerekparost 
kell kerulgetni, ami veszelyes 
"Szuper, h van extra kifejtős rész! (Tervező megjegyzése: 
Köszönjük!) 
Gyerekeknek kreszpálya, mint Biatorbágyon a Ferenc u-i 
játszótér,  jó lenne korizni, biciklizni,  most kevés helyen 
lehet sík terepen/árnyékos autótól mentes helyeken 
gyerekkel biciklizni. Bármilyen bringás sportpálya is jó 
lenne. 
De már, ha a főút mellett lenne világítás sávelhúzás most 
főúton 14 év alatt nem lehet biciklizni, mi konkrétan a 
házból se mehetünk ki, kicsiba kell tenni a biciklit, hogy 
eljussunk olyan helyre, ahol a gyerek biciklizhet, járda sincs. 
" 
Csak különálló bicikli út érdekel! Gkútból leválasztott sáv 
nem!  
Teljesitmenytura, települések közös sportnapja a zolduton, 
kerékpáros, gyalogos, futó.  

Autósként töltöm a kérdőívet. A legfőbb probléma a 
biciklisek kresz ismeretével és a közlekedésben való 
részvételük moráljával van, ezért is lenne jó, ha minél több 
helyen az autó úttól függetlenített kerékpáros út (nem sáv!) 
tudna megvalósulni. Sajnos sok balesetveszélyes helyzetet 
produkálnak, főleg települések közötti szakaszokon. 
"További fejlesztési igények: 
A kerékpártárolás feltételeinek javítása a frekventált 
közösségi közlekedés megállóhelyein. 
Buszokon történő kerékpárszállítás lehetőségének 
biztosítása." 
Biztonságos tároló a vasutállomáson 
Pátyi Pincehegyen keresztül menjen az útvonal 
Biai vonatnál, Budakeszi végen jól kiépített, biztonságos, 
őrzött kerékpártároló nagyon jó lenne. 
Budagyöngye-Szépjuhászné-Budakeszi-Budaörs mint a B0 
része. (Ha már van M0, és V0 akkor legyen B0 is.) 
Kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot Bárczyné Kapovits 
Judittal, aki Pátyon lakik az Orgona utca 8-ban, tájépítész, 
és a Zsámbéki-medence zöldút fejlesztéséről írta a 
doktoriját. (Tervező megjegyzése: Köszönjük! Felvesszük.) 
Jó lenne Pátyot, Zsámbékot, Tököt esetleg Telkit összekötni 
a meglévő bicskei ketékpárutakkal. (közel is van, a táj is 
szép,) és újra fölerősödhetne a két szomszédos járás 
(Bicskei járás és Budakeszi járás) átjárhatósága és 
kapcsolata.  
***** 
Biatorbágyi vasútnál zárható tároló. Kerékpáros pihenők, 
kutak, pumpák 
minél előbb 
A Budakeszi - Budaörs útvonal (tágabb értelemben a 
Budajenő - Telki - Páty - Budakeszi - Budaörs - Törökbálint - 
Biatorbágy ) kiépitese nagyon fontos lenne. Jelenleg csak 
szavakban foglalkoznak vele, sajnos.  
Gondoljanak a futókra is a tervezés során. A futóknak is 
legyen hely, hol futni.  
A települések lakóival való egyeztetés mindenképpen 
szükséges, akármilyen fejlesztésről van is szó 
"Sok olyan kerékpárút van az országban, mely v. csúszik, v. 
aprókockás, v. a vízelvezetés akadályozó stb. Jó lenne, ha 
az út kiépítésénél figyelembe vennék, hogy az biztonságos, 
balesetmentes, nem kerékpár-zúzó, hanem a járműnek 
megfelelő legyen!  
Amennyiben lehetséges, jó lenne nem közvetlen az autók 
mellett, hanem-kihasználva a táj lehetőségeit- attól 
távolabb nyílt terepen, v. erdőn át, párhuzamosan az 
autóúttal, esetleg levágva, lerövidítve a távokat 2 lakott 
terület között. Ez a kisgyerekes kerékpározást is lehetővé 
tenné és a beszívott levegő sem lenne ártalmas." 
Legyenek összekötve, lehetőleg ne az autóút mellett 
haladjon, bőven elférjen 2 kerékpár, legyen ésszerűen és 
gyakorlatiasabb tervezve,  rövidítések, nagy emelkedők 
kerülése 
Telki-Budakeszi között nagyon nagy hétvégéken a 
kerékpáros forgalom az autóúton, ami kimondottan 
balesetveszélyes. Ez lenne a legsürgősebb. 
Az önkormányzatok egy közös koncepció alapján megfelelő 
marketinggel ösztönözzék lakosaikat a körgyűrű és a BVZ 
úthálózatának használatára, lehetőleg kampány szerűen. 
A kerékpárút megépítesénél jó lenne ha figyelnének az 
apróbb részletekre is, mint pl.: ne macskaköves úton 
vezessen, vagy ne viakolorból legyen kirakva, az autós 
forgalomtól jól elkülönítve, biztonságosan használható 
kerépárút legyen kialakítva. 
Pl paty-Biatorbagy, paty-Zsambek, paty-Budakeszi között 
kiépített biztonságos bicikli út nagyban segítene és 
csökkentené a gépkocsi forgalmat. Nemcsak a felnőttek de 
diákok is járnának kerékpárral iskolába a környező 
településekre, elérhető lenne patyrol a vasútállomás ami 
óriási segítség lenne! Gépkocsi csökkentő hatása jelentős 
lehetne!  



Legfontosabbnak a Telkit Budakeszi el összekötő kerékpárút 
megepiteset tartom.  
Zsámbékot hiányolom a támogató települések közül. 
Ha Budapest II. /Budaörs elérhető lenne biztonságos 
kerékpárúton, jelentősen csökkene Budakeszi autóforgalma 
Elsősorban napi utazáshoz használnám többet a karékpárt, 
ha biztonságos útvonalak lennének. Szeretném, ha a 
gyerekeim is nyugodtan járhatnának kerékpárral iskolába! 
Nagyon orulnek, ha a szomszedos telepulesek mindenott 
ossze lennenek kotve kerekparuttal. Most ha kisgyermekkel 
(5 eves magatol biciklizik) megyunk turazni, akkor a 
foldutakat kell valasztani a biztonsag erdekeben, ez nagyon 
behatarolja a lehetosegeket. 
Autósként is nagy szükségét látom a települések mentén 
kiépített bicikli utakat. Életveszélyes kerékpárosként és 
autót vezetőként is, hogy a biciklisek a sok helyen nagyon 
rossz minőségű, vagy csak kanyargós utakon közlekednek, 
ahol közig. határon kívül pl. az autósok 90 km/h-val mennek 
vagy mehetnének. 
Pihenőhelyek WC-vel. 
"Szerintem nem kérdés, hogy ha lehetőséget adunk 
biztonságos brongás közlekedésre át fog térni egy csomó 
emebr rá. Ha az valós alternatíva nem pedig az adrenalin 
junkiek szórakozása az autók között... Ennél 
dimbesdombosabb városok községek is megoldják 
külföldön a bringázást. A buszmegállók, vonatmegáálók, 
iskolák, munkahelyek és botlok környékén nics hova 
lekötnia birngát, miközben tök jól lehetne kobinálni a 
bringa+roller + tömezközelekdés kombót... 
" 
Autó forgalom csökkenne Pest fele ha lenne kerékpáros 
infrastruktúra 
A kerékpár hálózat tervezésénél figyelembe kell venni a 
többi közlekedő szempontjait is. Pl. ha autóút mentén halad 
ne akadályozza az autók közlekedését, turista utaknál 
gyalogosforgalmat ne nehezítse. Ez baleset és konfliktus 
megelőzés szempontjából is fontos lenne.  
Sajnos a meglévő országutak olyan sz@rok hogy 
gépkocsival is kátyúból kátyúba vergődik az ember. 
Ugyanez motorkerékpárral még rosszabb, kerékpárral 
egyszerűen minősíthetetlen. Nem lehet az út szélén 
kerékpározni a gödrök miatt, amúgy is keskeny az országút, 
beljebb kell húzódni, ami nagyon veszélyes az elhaladó 
autók miatt. Már nagyon régen  ráfér erre a szép helyre egy 
SZÉLES, JÓ MINŐSÉGŰ  KERÉKPÁR ÚT!!!!!!!!!!!!!!! Egyik 
településről eljutni a másikra életveszély!!!! 
"Településeket összekötő kerékpárutakra van szükség 
abban a minőségben, ahogy az a Bicske-Tarján szakaszon 
megépült. 
A kutyák legyenek mindenhol elkerítve." 
Mindenek előtt a szomszédos települések közötti 
biztonságos átjárhatóság kellene, hogy beindulhasson 
turusztikai biciklizés, szerintem jelenleg az utak többsége 
veszélyes (autóforgalom mellett és/vagy keresztezve) 
családi biciklitúrára nem vagy csak korlátozottan alkalmas 
Hálózatban gondolkodjanak, ne csak sugárirányú 
viszonylatokban! 
Fontos lenne a természeti környezet védelme a kerékpárút 
kialakításakor. 
Kerékpár sztráda Budakeszi Törökbálint vasút állomás 
között 
A Buba jelenlegi nyomvonala nagyon rossz ötlet. Az egész 
vonal is amely kerül egy nagyot illetve a biatorbagyi rész is 
amely nem a Szabadság útra való.  
Biztonságos tároló, parkoló kiépítése 
Járművek, amin lehet kerékpárt szállítani. Akár hosszabb 
szakaszokon, akár rövideken. Vonatok, fogaskerekű felé jó 
biciklis utak. Pl Velencei-tóra nem indulok el, ha autó kell 
bicikli szállító csomagtartóval hozzá 
"Jó lenne ha az igazi sportos bicajosoknak nem a keskeny 
nagy forgalmú  erdei uton kellene hajtaniuk. Ennek mint 
gépkocsivezető is nagyon ôrûlnék. " 

Legyen biztonságos,  mert én azért nem járok bicikliivel 
dolgozni, mert életveszélyes lenne. 
A veszélyes célforgalom sávjától legyen független a 
bicikliút/sáv, hogy a felek ne akadályozzák egymást 
Főként szabadidős kikapcsolódásra használnám a kerékpárt. 
Ha egyedül, akkor irány a budai hegyek, ha családdal akkor 
pedig nagyon jó lenne kiépített bicikliút a zsámbéki 
medence települései közt ( könnyedebb terep ) 
Fontos a településen belüli jó bicikliút hálózat is, de ésszerű 
nyomvonalon, NEM a főúton! 
Az autós úthálózatról mielőbb ki kellene tiltani a 
kerékpárosokat. A sárga felfestés az úttesten NEM kerékpár 
út.  
"Fontos lenne a településeken belül is a biztonságos 
kerékpárutak kialakítása. 
Pl. csatornafedők, vízelvezetők társainak kialakítása, 
kátyúk, repedések javítása, belógó ágak rendszeres 
metszése, felfedezések frissítése." 
Autósoktól vagy teljesen elkülönülő, elsőbbségadásra, 
folyamatos haladás megszakítására nem kötelező, 
szélesebb, kétirányú közlekedésre alkamas útvonalakat 
tartanék előnyösnek, vagy elegendő szélességű 
kerékpársávot az autósok mellett mindkét haladási 
irányban.  
Lényeg hogy a közúti forgalom ne befolyásolja a kerékpáros 
közlekedést ill ez fordítva is igaz. 
Patakokon való átjutás segítése új kerékpáros hidakkal 
Néhol jól jönnének praktikus, átlátható, esővédő beállók, de 
az un. "biciklis pihenőket" kihagynám. Rengeteg nem 
működő ilyen van és rengeteg építész diploma készült a 
témában. Ez a legtöbb helyen kicsit eröltetett. 
Nagyforgalmú utakra vagy közvetlenül melléjük (legalább 
1,5 m védőtávolság) ill. gyalogosok által érintett "járdákra" 
nem szabad kerékpárutat építeni. Nem a 40 évvel korábbi 
"nyugati" pédát kell követni. 
Amennyiben az M100-as megépül a 102-es út forgalma 
csökkenne annyival, hogy bizonyos helyeken szükségtelen 
lenne külön kerékpárutat építeni. Inkább a kamionok és 
gépkocsik átmenő forgalmát csökkentő M100 megépítését 
kellene szorgalmazni.  
Javaslom, hogy nézzék meg a strava.com ingyenes 
kerékpáros hőtérképét, merre járnak a legtöbben. 
https://www.strava.com/heatmap#12.09/18.76789/47.539
14/hot/all (Tervező megjegyzése: köszönjük, ismert, 
alkalmazzuk.) 
Mivel egyre népszerűbbek az elektromos eszközök 
(pedelec, e-bike, e-roller, elektromos egykerekű, 
onewheel), megfontolnám a településenként legalább egy 
nyilvánosan is hozzáférhető töltőpont kihelyezését a 
kerékpárutak közelében. Ez a helyi kereskedelmi 
infrastruktúrát is serkentené és a település is népszerűbb 
lenne a kütyübarát túrázók szemében. Természetesen nem 
feltétlenül ingyenes töltőpontra gondolok, de ha azt a 
település megengedheti magának, az csak plusz pont. 
Nincs 
Azért kellene a jó minőségű út, mert akkor a gyerekeket is 
lehetne vinni. Nem féltenénk őket az autóktól. 
solymár miért maradt ki? :) (Tervező megjegyzése: Solymár 
nem tagja a tervet megrendelő társulásnak.) 
Bicikli út létrejötte nagyban hozzájárulna a biztonságos 
közlekedéshez a térségben. 
Jó lenne a Zsámbéki - medence településeit kerékpáros 
úttal összekapcsolni Budapesttel. 
ne a telepulesek kellos kozepen vigyek a kerekparutat. 
BUBA Biatorbágyot érintő nyomvonalát lakott területen 
kívül kell vezetni, Szabadság út-Nagy utca szakaszt ne 
építsék meg!!! 
Àltalànos iskolai KRESZ oktatàs, àltalànossàgban sokat 
segitene a közlekedèsi kultùra javìtàsàn! 
Mienkképp elhibázott döntésnek tartom a BUBA 
biatorbágyi, Szabadság úti szakaszát. Az önkormányzat 
egyáltalán nem képviseli a lakókat, csak a beruházás által 
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érintett cégeket. Gondolom, nincsenek tisztában a 
népképviselet fogalmával.  
Tinnye és Piliscsaba között egy bicikliút remek lenne!  
Jó lenne összefüggő úthálózat 
nincs, nagyon jó ötlet 
Gyűlölök autók mellett kerékpározni, benzingőzt, 
kipofogógázt szívni!  
Net-en elérhet,ő jó kerépáros turista térképek kellenének! 
"Az aszfaltos út mellett fontos lenne az un zöldutak 
figyelembe vétele (BVZ útvonal hálózat) és jelzett erdei 
kerékpár túrautvonalak fejlesztése pl (Pilis-bike) 
Ez utóbbi esetén fontos lenne a Magyar Természetjáró 
Szövetség bevonása is, tekintettel az évszázados útjelölő 
tapasztalatukra." 
Kerékpárútra van szükségem csak 
Akadályozza az autós forgalmat ( jelenleg is zsúfolt) baleset 
veszélyes a mostani állapotában is 8107 úton a sport 
bringások! Kamionos forgalom és személygépkocs járnak 
amik nehezen tudnak előzni bicikliseket és még a 
vadállományra is figyelni ( őz , vaddisznó, róka),sok a vad 
gázolás évente és a biciklisek még megnehezítenék(ik) a 
forgalmat!  
A teljes közútkezelést gatyába lehetne rázni. A hibák 
szakszerű kijavítása és utána az utak karbantartása felérne 
egy New Deallel (közgazdászok talán értik, ez mit jelentene, 
főleg a Covid utáni megerősödésben). És ehhez lehetne 
kötni a kerékpárutakat. Ezek nem piacilag rentábilis 
vállalások lennének, de gazdaságpörgetés szempontjából a 
hazai közúthálózat a kiaknázatlan lehetőségek tárháza. 
Kerékpáros (és villamos) alagút Budakesziről Budapestre. 
"Saját környékemet ismerve nagyon jó lnne, ha egy 
normálisan kiépített aszfaltos kerékpárút vezetne 
nagykovácsinól Remeteszőlős és Adyliget érintésével 
Budapestre. A mindennapi munkába, iskolába járást 
jelentősen megkönnyítenék ezzel. 
A Remeteszurdokot ellehetetleníteni a kirándulók számára 
azzal, hogy átadják a kerékpáros forgalomnak felháborító, 
arról nem is beszélve, hogy kb. 2km-es kerülő. Jó lenne ha 
Hűvösvölgyből is olyan kerékpárúton lehetne a város felé 
menni, ami aszfaltozott és nem az erdőn át vezet. 
Sportolásnak lehet kiváló (Bár itt ismét gondot okoz a nagy 
sebességgel közlekedő kerékpáros a futók és családi 
kirándulók közt.), de mindennapi munkába és iskolába 
járásra nem éppen alkalmas. A nedves erdei talaj 
összekoszolja a kerékpárost, arról nem is beszélve, hogy 
sokkal nagyobb gyakorlatot kíván a zúzott kövel felszórt 
meredek talaj." 
Ahogy korábban jeleztem, Budakeszi elérése kerékpáron 
lényeges, de a János hegyen is át kellene valahogy jutni, 
nem a Budakeszi úton az autók között. Esetleg olyan 
nyomvonalon, ami kisebb emelkedőt jelent. Makkosmária 
felől is érdemes lenne valami kerékpárutat kialakítani 
Budaörs, Budapest irányába. 
Budakeszi-Budaörs kerékpárutat szeretnénk sokan minél 
előbb: az országút életveszélyes a reptér után a BITEP-ig! 
Zsámbék Herceghalom között jó lenne elválasztott 
kerékpárút, vonat elérés illetve becsatlakozás az Etyek- 
Tarján útvonalba. 
Pihenők kellenek, lehetőleg víz vételezési lehetőséggel.  
a megépülne a kerékpáros út, akkor a főútról le kellene 
terelni a bicikliseket a bicikli útra. Nagykovácsi és a 
körforgalom között életveszélyesen közlekednek esőben, 
ködben, sötétben, sötét ruhában, néha alig észrevehetően 
csak egyszer felvillan egy piros lámpa. Már most szükség 
lenne arra, hogy legalább Remeteszőlősre menjenek le a 
kerékpárosok a főútról, hogy ezzel is csökkentsék a 
balesetveszélyt az utakon. 
A lehető legfontosabbnak gondolom haladéktalanul 
felvenni a kapcsolatot Eisenkrammer Károllyal, az ismert 
és elismert TDH, azaz Tour De Hongrie főszervezőjével! 
(Tervező megjegyzése: köszönjük, igyekszünk felvenni a 
kapcsolatot.) Mindennél többet érne az ő javaslata! 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a térség lobbizon annak 
érdekében, hogy a TDH útvonala 2022-ben már a Zsámbéki 
medence településeit is érinthesse! Ez nem csak a 
turisztikai érdeklődést lendítené fel, hanem rivaldafénybe 
kerülhetnének településeink, hiszen a TDH kerékpáros 
körversenyt több tízmillióan nézik meg szerte a világon 
élőben a televízió képernyőin keresztül. 
A 102-es út biciklivel életveszélyes, kerékpár út kell 
Szivesebben kerekparozom a termeszethez kozel, mint a 
buszok, autok kozt, illetve ahol van hely gyalogosnak es 
bringasnak 
Biztonság mindenekelőtt 
Kellene egy elektromos kerékpár 
Hol vannak a családos, gyerekes kérdések?!!!! 
a forgalmas kereszteződésekben körforgalom legyen ,értem 
itt a Telki-Páty elágazást 
Hajrá.  
A települések közötti földutak rendszeres karbantartása 
már nagy előrelépés lenne. 
Zsámbék környékén borzasztó a kaminos forgalom. Ha nem 
lenne életveszélyes kerékpárral közlekedni ezeken az 
utakon, autó helyett kerékpárral járnék. 
Budakeszi Páty lenne a leg fontosabb nekem, mert keszin 
már vannak biciklis utak budapestig. a kisvasúti részek a 
kedvencem. 
távolsági buszok alkalmassá tétele több kerékpár 
szállítására 
Kerekpar szerviz lehetosege az utak menten 
Nagyon örülnék, ha a Páty körüli településekre kerékpárral 
is el lehetne jutni biztonságosan, így Budakeszit, 
Zsámbékot, Telkit és főként Biatorbágyot meg lehetne 
közelíteni bicikliúton. 
Páty és Biatorbágy között túl sok a biciklis a szűk úton, mely 
az autósokra és a kerékpárosokra nézve is nagyon 
veszélyes. Sokan járnak munkába, vasútállomásra és az 
egészségügyi központba Biára biciklivel, így ez igazán 
sürgető probléma szerintem. Biatorbágy körül az 1-es 
főúton, különösen az M1 és az M0 felhajtó között, 
valamint a Premier Outlet előtt is nagyon sok biciklissel 
lehet találkozni, főleg hétvégén, akik a bevásárolni induló 
autókkal küzdenek meg az utakon, mely szintén nagyon 
veszélyes, így itt is jól jönne egy bicikliút. 
Nagyon fontos lenne, hogy Budapestre  menet ne kelljen 
semmilyen távon az életveszélyes Budakeszi útra felmenni 
A kerekpar utak kiepitesevel csokkenne az autosok szama, 
valamint novekedne az emberek mozgasigenye, nagyobb 
atjarhatosag lenne a telepulesek kozott, ezaltal nagyobb 
latogatottsaga lenne a kornyezo telepuleseken a kulturalis 
esemenyeknek! 
Infrastruktúrát tekintve a biciklitárolók kialakítása is fontos 
volna. 
Családi pihenőhelyek / mosdóval, WC-vel 
Gyakorlatilag a környéken nincs semmilyen normális 
kerékpáros útvonal, ezért nagy szükség volna a fejlesztésre.  
Országúti kerékpárosoknak (motoros országúti túrázóknak) 
betérő/pihenő hely 
Libegő felvonók a hegyen keresztüli közlekedést segítenék 
de településen belül is jó lenne 
A legfontosabb a hivatásforgalmat segítő, települések 
közti infrastruktúra kiépítése, sokkal fontosabb, mint 
turisztikai attrakció, vagy a balatoni útra való csatlakozás, 
mert ezek csak alkalmi forgalmat vonzanak, az alapinfra 
pedig a napi szintű közlekedést segíti, ami ha jól meg lesz 
csinálva (szkeptikus vagyok...), akkor tavasztól őszig bőven 
százalékos nagyságrendben mérve ültet át autósokat 
bringára, lévén Budakesziről pl. minden szomszédos 
település 15-20 perc alatt elérhető bringán (még a jelenlegi 
életveszélyes peremfeltételek mentén is). 
Budakeszi, Temető utca és Budapest, Déli PU alagút 
összeköttetés kiépítése, benne 5 percenként induló 
vonattal. 
Városon belül is fontos lenne,csökkenne a forgalom! 



Tömegek számára kellene megoldást találni, nem csak 
azokra gondolva akik sportszerűen űzik a kerékpározást. 
Budakeszi - Budapest közötti kerékpár út létrehozása, 
legfontosabb : a Budakeszi út elkerülése. a kerékpár utak 
létrehozása települések között, így sokkal többen 
hanyagolnák az autót, az e-kerékpárokkal sokkal 
egyszerűbb lenne a közlekedés 
Fontos lenne a közúttól biztonságosan elválasztva kerékpár 
úttal összekötni ezeket a településeket. 
A körbe bringa uti vendég látó helyek mind adjanak 
kedvezményt a Páty kártyára  
"Szuper lenne, ha nem csak a Pest megyéhez tartozó 
települések alkotnák a Zsámbéki-medence társulást, mert 
földrajzilag és történelmileg egyaránt a Zsámbéki-medence 
átnyúlik Fejér megyébe is. 
Bicske, Etyek és Mány ugyanúgy szerves része a Zsámbéki-
medencének. (kulturális, földrajzi, közlekedés-hálózati 
szempontból is.) 
Tehát jó lenne egy Páty- Zsámbék-Mány-Bicske kerékpáros 
útvonal kialakítása, hogy az esetlegesen térségünkbe érkező 
turisták a medence minden településén meg tudják 
tekinteni a látnivalókat. (tematikusan felépített túra lehetne 
pl. egy borászati körút, mert a szőlő az egyik dolog, ami 
összeköti a medence településeit. (Budajenő, Tök, Páty, 
Bicske, Etyek.. Mind-mind borászat, szőlőművelés 
szempontjából történelmileg, gasztronómiai szempontból 
és építészeti szempontból (pincék, présházak, egyedi, a 
tersegre jellemzo pinceépítészet, stb.. ) nagyoj érdekes 
települések. " 
Forgalomtól teljesen elzárt kerékpárút, melyen mindenféle 
akadályozó körülmény nélkül lehetne eljutni ából, bébe, 
mint Tarján és Csabdi között. Vagy közvetlen a forgalmi út 
mellett kialakított kerékpársáv mind a két irányba külön-
külön.  
1. Megfelelő szélességű kerékpárút kell, 2x2 'sávos', ahol a 
lassabb haladók (pl. Kisgyerekes, vagy rekreációs céllal 
keŕékpározók, és a gyorsabbak (pl versenyzők, fittebbek, 
elektromos kerékpárosok)  egymás mellett tudnak haladni, 
és nem veszélyeztetik egymást az előzéssel, lassítással, 
szembejövőkkel. Tehát megfelelő szélességű kerékpárút 
kell, ahol van hely. 2. A kerékpárútnak az autós forgalomtól 
jól lezártnak, elhatároltnak (pl kerítés) kell lennie, ahol egy 
kisgyerek (5-10éves) véletlenül SEM tud az autósávba 
kerülni. Ezzel sok kisgyerekes szülőnek nyìlik meg a családi 
kerékpározás, mint opció. 
Jó lenne egy telefonos applikáció amely mutatja a kerékpár 
utakat. 
Zsambekrol, Piliscsaba erintesevel lehetlen eljutni 
Budapestre illetve Esztergomba. Egyik iranyba sincs 
kerekpar ut, a 10 ut pedig olyan keskeny es rossz minosegu 
hogy azon kerekparral kozlekedni eletveszelyt jelent.  
A területről mindenképpen kellene egy igényes térképes 
turisztikai kiadvány. 
biztonságos, külön biciklis sávra van szükség, az autósoktól 
független útvonalra. Turisztikai gyalog útvonal sem 
megoldott pl Budakeszi és Budajenő között csak rövid távon 
a Mária útvonalon, Páty felé nincsen, Budaörs felé sincs 
turista útvonal 
Nem kell drága aszfaltozott út mindenhova, inkább legyen 
olcsóbb de kiterjedt és karbantartott úthálózat. 
A vasútvonal mentén nincsenek akkora emelkedők, mint a 
10-esen, de azért a plusz hurkokat Csabán és Vörösváron 
meg lehetne spórolni egy esetleges útépítés során.  
Az extreme bringázás már egyre jobban elterjedt, és 
ezeknek a sportoknak a töbségéhez speciális pálya kell, amit 
meg kell teremteni. 
10-es út mellé kerékpárút építése Bp-Dorogig 
kerékpáros üzletek bevonása a tervezéskor - tudás/info 
forrása 
A megálló helyeken, közért, intézmények, stb. Lopásbiztos 
kerékpár parkolókat alakítanék ki. 

Nagyon fontos dolog lenne Páty-Biatorbágy kerékpáros 
útvonal létrehozása. Rengeteg Budapestre munkába 
járónak lenne megoldás a napi közlekedése során. A Páty-
Budakeszi-Budapest útvonalon folyamatosak a torlódások, 
ezért rengeteg idő bejutni csúcsidőben. Ezt megoldhatná 
egy ilyen kerékpáros útvonal ha Pátyról biztonságosan el 
lehetne jutni Biatorbágyra kerékpárral, onnan már elérhető 
a gyors és kényelmes Vonat közlekedés Budapest irányába. 
Rengeteg ember problémáját oldaná meg ilyen, amúgy elég 
egyszerű feladat. Páty-Budakeszi útvonal szintén 
próblémás, ha lenne egy biztonságosan járható kerékpárút 
rengeteg diák és ott dolgozó juthatna el autó használata 
nélkül. Ez csökkentené a forgalmat ami manapság 
elviselhetetlen szintű. Ez jó lenne azoknak is akiknek autót 
kell használniuk munkaeszközként.  
Jelenleg a településeket összekötő utak szélső kb. egy 
métere kerékpárral használhatatlan, illetve veszélyes. Az út 
közepén biciklizni szintén nem a hosszú élet titka. Az 
egymáshoz nem kapcsolódó kerékpárutak pedig a szó 
minden értelmében sehova sem vezetnek. 
Lehet-e tudni hány kerékpárszervíz van a Zsámbéki 
medencében 
Jó lenne Herceghalom belül a Móriczligetből biztonságos 
autóforgalomtól mentes kerékpárúton eljutni az iskolába. 
Herceghalomból biztonságos bicikli úton elérni Etyeket, 
illetve a Tarján felé menő bicikliutat, esetleg a tatai, 
velencei tavakat, a Szár környéki erdőket.  
Budapestre a bejutás jelenleg a hegyen keresztül nem 
probléma, a hegyi utak megfelelően használhatóak 
Budajenő-Tök és Budajenő-Páty közti Mária út / régi 
szekérút fejlesztése, murvázás, sármentesítés 
Miért nem lehet a távolsági buszokra, vagy a BKK egyes 
buszaira kerékpárt feltenni? SOk országban van a buszon 
kívülre felszerelt kerékpártartó, amivel az utas kombinálni 
tudná az utazását: a hosszabb úton be a városba busszal, 
majd a saját kerékpárját leakasztva, biciklivel tovább. A 
BUBI nem megoldás erre, a kerékpár nagyon alacsony 
színvonalú, lassú, nehéz és terminál sincs mindenhol. 
A kamion forgalom egészen máshol menjen 
"Nagyon fontos lenne (ön)kormányzati ösztönzés arra, 
hogy az emberek lakóhelyükhöz minél közelebbi 
munkahelyet tudjanak választani. A kerékpáros km díj 
településen belül is vonatkozna (sőt), míg az autós ill. a 
vonatot és buszt leszámítva mindenfajta km díj a speciális 
szakmákat leszámítva csak max kb 18 km-ig járna, azon 
belül is differenciáltan (2-5 km-es sávra 2-3-szoros díj). 
6-8 év alatt alatt jelentősen csökkenne a munkába járás 
miatti szennyezés és kiváltképpen a városi dugók. 
Ha ezt vagy ehhez hasonló logikájú és hatású rendszert 
segítenek kialakítani, elképzelhető, hogy sokan hálásak 
lesznek." 
A falvakon átvezető forgalmas utakon biztonságos, lámpás 
átkelőket kéne telepíteni, hogy a gyerekek akár kerékpárral 
is eljuthassanak iskolába és ne kelljen őket autóval vinni 1-2 
km távolságra. 
Ahhoz, hogy egy rendes, hosszú, egésznapos 
kerékpározásra induljon innen valaki, el kell vinni a bringát 
autóval. 
A falukon keresztül menő országutakon nehéz és 
életveszélyes a kerékpározás a nagy kamion forgalom miatt 
"Kerékpáros őrzött! (akár fedett) parkolók létrehozása 
fontos lenne, különösen a közlekedési csomópontok, 
végállomások mellett/alatt. Például a hűvösvölgyi 
végállomás P+R parkolóban adott lenne, néhány 
parkolóhely feláldozható is lenne a célra. BKK bérlettel 
ingyenes lenne. 
Fontos a biztonság, tehát legalább kamerarendszer és 
megfelelő kivilágítás szükséges. Fontos még hogy a bicikli 
parkolókhoz tartozzon egy kerékpáros 
központ/szervíz/üzlet, vagy legalább egy automata 
(gumibelső, szerszám, elsősegély, üdítő, stb.). 
Hollandiában remek példák vannak ilyesmire. 



Amíg nincs hol hagyni a kerékpárt,  hiába van jó út. (Ez 
természetes forditva is igaz.) Figyelembe kell venni,  hogy 
sokan vannak akik kombinálnák a különböző közlekedési 
módokat, ezért lényeges a kerékpárok kultúrált tárolásának 
lehetősége.  Ez különösen igaz Buda környékén. Sokan 
vannak a akik csak rövid, helyi utakat tesznek meg biciklivel, 
a városi életveszélyt már nem vállalnák, haza is akarnak 
jutni." 
Munkába szeretnék járni Telkiből Budapestre de jelenleg a 
Telki és Budakeszi közötti szakasz egy életveszély. 
Beláthatatlan kanyarok, szük ut, és a munkába autoval járo 
embereknek reggel és este is pont szembe süt a nap.  
Rövid távon nagyon sokat segítene a főúton elhelyezett 
jelzőlámpával védett gyalogátkelőhelyek sűrítése. 
Köszönöm a lehetőséget! 
Ha kerékpár utak épülnének a környéken, még a 
tájrendezés is jót tenne, a turisztikának. 
Szégyen, hogy a 10. út mentén nincs kerékpárút, legalább 
Piliscsaba-Budapest között. 
Mihamarabb a kamion forgalom elterelését, hogy 
nyugodtan lehessen biciglizni, 
Ha adott a lehetőség (út), sokkal többen kerékpároznának  
"1. Fontosnak tartanám a Budakeszi-Törökbálint közötti út 
mellett egy kerékpárutat 2. Jó lenne megnyitni azt az utat 
amely Páty felől az vasúti híd után balra a biatorbágyi 
pályaudvar felé vezet. 
3. Szép lenne egy kerékpáros út a Perbál-Zsámbék fölötti 
dombvonulat tetején. 
4. Célszerű lenne egy akár csak murvás, de kerékpárosok 
számára járható erdei út, amely összeköti Budakeszit 
Páttyal ill. a Páty-Telki elágazással" 
A BIZTONSÁG MINDENEK ELŐTT  
nincs ilyen 
A főutak elkerülése célszerű és biztonságosabb lehetőséget 
kínálna 
A Bicske és Mány között a semmibe vezető kerékpárút 
Zsámbékig vezetése hatalmas előny volna. Az álom pedig: 
Országos kerékpáros gyorsforgalmi hálózat tervezése, 
megvalósítása. :-) 
A Nagykovácsit és Budapestet összekötő út mellet nem 
lehetne kerékpárutat építeni, biztonságosabban érezném 
magam, ha nem 70 km/h-val haladó autók mellett kéne 
bringáznom.  
Budaors budakeszi ut hianya 
Javasolnám hogy ahol a közúthoz közel azzal párhuzamosan 
haladna kerékpár út ott legyenek kitiltva a kerékpárosok a 
közútról. Semmi nem indokolja és balesetveszélyes a 
jelenlétük hiszen a gépjárművezető nem számít rá ha látja 
hogy van párhuzamos bicikli út. Környéken hasonló esetből 
halálos baleset is származott. 
Legyen buba a főúton, ne foglalkozzanak a fanyalgókkal! 
Az életveszély elhárítása a legfontosabb, mert épeszű 
ember nem mer ezeken a közutakon kerékpározni! 
A BUBA Biatorbágyi szakasza jobb vonalvezetesu lenne 
valamelyik kisforgalmu mellékutcában a fő út helyett 
Nem kell mindenhová burkolt kerékpárút, hanem stabilizált, 
karbantartott, gk. behajtás korlátozott, kijelölt, gyerekkel is 
végig/körbe járható, kisebb szintkülönbségű útvonalak. 
Táblákkal jelölni a tarts min.1,5 méter távolságot az egész 
országban!! És kampányt indítani, hogy mindenkihez 
eljusson. 
Örülnék egy jó kerékpárszervíunek Nagykovácsiban. Most 
Budapestre hordom a kerékpárokat szervízbe. 
"Hétköznap reggel az iskolába és munkába igyekvő kocsik 
torlódnak, koraeste pedig a hazatérők. 
Biatorbágy bizonyos részein nem ritkán akár dugóban is 
araszolunk. 
Többször előfordult már - és teljesen mindegy volt, hogy 
esett az eső vagy ködös az idő -, hogy munkanapon reggel 
fél 7 és  fél 8 között a végeláthatatlan kocsisor részeként mi 
is nagy nehezen megelőzünk a Szabadság úton egy biciklist. 
Vajon miért jó annak az embernek pont akkor arra 

biciklizni? Nem munkába megy az biztos: úgy néz ki mint, 
aki lemaradt a tour de france-ról: divatos biciklisruha, 
semmi táska vagy csomag. Egyértelműen látszik, hogy nem 
is a közértbe tart, hanem ő most sportol. És akkor sajnálom 
ezeket az embereket, hogy szívja a forgalmas főút szmogját, 
ahelyett hogy a párhuzamos mellékutcában 
""zavartalanul"" haladhatna. Aztán délután a korai 
sötétedésben hazafelé is ugyanez." 
A szomszed telepulesek latogatasa turisztikai szabadidos 
celbol is fontos 
Tervezett útvonal Nagykovácsiban nem jóó 
"Olcsó és állékony (újrahasznosított műanyag) kerékpár út: 
https://www.treehugger.com/worlds-first-recycled-plastic-
bike-path-unveiled-netherlands-4868240 
Nem csak bringaút, hanem kommunális vezetékek helye is " 
A legfontosabb a forgalmas közútszakaszok kiváltása, 
minden mást bevállal a kerékpáros, de most pl. nincs olyan 
Biatorbágyról kivezető út, ahol a gyermekeimmel is el 
mernék indulni kerékpárral. 
A települések összekötése a turizmus fellendüléséhez vezet. 
Természetesen a turisztikai utak kiépítése is szükséges 
ehhez. 
Jó lenne egy az autó forgalomtól távoli kerékpárút 
Solymárról a III. kerület felé és a Hűvösvölgy felé. 
A Biatorbágy-Páty-Zsámbék és Budakeszi útvonal remek 
kerékpáros rész, azonban csak az autóúton lehet menni, 
amik szűkek, rossz minőségűek, buszokkal és száguldozó 
autókkal vannak tele, így extrém sportba vált a 
kerékpározás. Nagyon szükség van elhatárolt kerékpárútra.  
Bízom benne, hogy nem az autóút szélesítésével kívánják 
megoldani 
Reális áron legyen  ne akarjon meggazdagodni senki ebből!  
Épüljön meg a BUBA az eredeti útvonalon!!! 
Sehol ne teteljěk azt meglěvő utra a forgalom miatt 
"Zsambek - Bicske szakasz kerekparut befejezese szuper 
lenne! 
Jelenleg alig kerekparozom a forgalmas utak miatt, de amig 
Budapesten laktam, napi szintu munkabajaras szintjen 
hasznaltam. Barmilyen Zsambekot erinto fejlesztesnek 
orulnek! Koszonom!" 
KRESZ-ben a kerékpárosok jobb, konkrét védelme (pl. 1,5 m 
kikerülési távolság), a kamion forgalom sebesség 
ellenőrzése a településeken 
Központi forrásokra van szükség, mert az önkormányzatok 
ezeket a beruházásokat nem tudják finanszírozni. 
A vasútállomásokat be kell kapcsolni feltétlenül a hálózatba, 
a gyerekek budapesti iskolába járását is segítheti a 
medencéből, illetve kis százalékban a munkába járást is 
szolgálhatja. 
Főközlekedésű útvonalak elkerülése 
Védett aszfaltozott kerékpárúton jó lenne, ha el lehetne 
jutni a biatorbágyi vasútállomásig illetve Budakeszire 
Pátyról. 
Nem tért ki rá a kérdőív, azonban érdemes figyelembe 
venni, hogy a térségbe bejövő kerékpáros turisztikai 
forgalmat növelni tudja, ha rácsatlakozunk a már meglévő 
kerékpárút hálózatokba Mány vagy Herceghalom felé.  
Ne vágják ki a fákat! Ezek alatt a fák alatt sétáltak a 
nagyszüleink. Amit muszáj kivágni az helyett ültessenek. 20 
év alatt a lakópark betondzsungelből fás terület lett, míg a 
faluközpont (hozzáállás szinten még falu) szánalmas 
pusztaság. Idejön a pösti aztán kivág minden fát, mert 
megszokta a panelt, de akkor minek jön ide? 
Az egyes települések összefűzése, összekapcsolása jó ötlet, 
célszerű lenne védett útvonalra terelni a közlekedést, akár 
úgy, hogy erdei vagy dózerutakat tartanak karban erre a 
célra.  
A Buba kerékpárutat ne Biatorbágy főútján vigyék (hanem 
hátsó utcákon). 
Jó lenne 20-30 km-enként kiépített, árnyékos, esőbeállós 
pihenőhely, ahol van illemhely, vízvételi lehetőség. Ezeken a 



helyeken lehetnének alapvető kerékpár szervízelésre 
alkalmas eszközök is. 
Budakeszi-Budaörs kerékpárút kiépítése SOS (Minél előbb 
építsék ki, a reptér és a 100-as út között életveszélyes!) 
"Jó lenne, ha valóban kerékpár utak épülnének, nem pedig 
rossz minőségű utakra felfestett sárga piktogrammok. Jó 
kezdeményezésnek tartom a Bicske - Tarján kerékpárutat. 
De rossz példának tartom az Etyek botpuszta - Bicske 
útvonalat. Borzalmas minőségű útra festett sárga jel. 
egyáltalál nincsenek a kerékpárosok megvédve a 
forgalommal szemben. 
Megoldás lehet még, ha mezőgazdasági utakat teszünk jól 
járhatóvá kerékpárok és mezőgazdasági gépek számára 
egyaránt.  
Nyáron jártam a vértesben (Szárliget - Vérteskozma). 
Gyönyörű út borzalmas minőséggel párosítva. Az ilyen 
erdészeti aszfalt utakat is érdemes lenne megújítani, mert 
vonzanák a kerékpáros túrázókat. A forgalom elől elzárt út 
ugyanakkor hosszú élettartamúnak tekinthető, mert a 
kerékpár nem rongálja az útfelületet. " 
főútvonaltól elzárt kerékpárútnak van értelme 
A BudvidékZöldút meglévő és kialakítható útvonalait 
kiemelten ajánlom a tervezők/fejlesztők figyelmébe.  
Budaörs és Budakeszi összekötése kerékpár úttal. 
Balasetbiztonság! Lásd Biatorbágy belterületi BUBA terv 
mint elrettentő példa.  
Örülnék, ha a kerékpárút és egy mellette haladó forgalmas 
út között komoly elválasztó növényzet lenne, amely 
megakadályozza az esetleges baleseteket, főleg a még 
bizonytalanul egyensúlyozó gyerekek esetében. Pl. bokrok, 
vagy elég széles füves sáv, esetleg fasorral. 
Kerékpárutak kiépítése rendkívül sürgős. Jelenleg 
életveszélyes az országúti kerékpározás a térségben.  
Olyan turisztikai helyek mint Tata Öreg tó, maradjanak 
természetes állapotukban. Stop Avalon Tata. Itt sem kell 
feltétlenül szilárd útburkolat, jól megalapozott és 
időszakosan úthengerelt gyalult salakos utak is nagyot 
lendíthetnek, lásd Fertő tó osztrák útjai. 
Közterületen parkolási díj bevezetésével , kerékpáros 
infrastruktura kialakításával, a helyi viabusz értelmes 
útvonalával (nem körjárat) és menetrendjevel, ingyenessé 
tételével a helyi autóforgalom csökkenthető volna. 
Nagyon kellene a jó bickiliút, ami akár erdőn keresztül is 
mehetne a büdös utaktól távol, elméletileg az MTSZ-nek 
van már jelzéssel ellátott kerékpárút hálózata a térségben, 
csak éppenséggel nincs karbantartva. Az MTSZ-nél Oláh 
Tamást érdemes ez ügyben megkeresni. 
"Szerintem a településeken belül biztonságosan lehet 
közlekedni a közutakon, ha a főút forgalmas is, található 
olyan út, amin elérhető a településen belüli cél. A 
települések közti utakat tartanám fontosnak, mert az 
autóforgalom veszélyes lehet a kanyargós, kevésbé 
belátható útszakaszokon. 
Fontosnak tartom továbbá, hogy a kerékpárutak rendes 
sebességel is használhatóak legyenek, aami jelenti a 
kanyarok megfelelő ívét, illetve a minimális kereszteződést. 
Amennyiben a bicikliút nem ilyen, akkor csak a 
kényelmesen kerékpározók számára ad megoldást, akik 
pedig edzés vagy tempós közlekedés miatt kerékpároznak, 
azoknak nem lesz megoldás a főút használatánál lassabb 
bicikliút." 
Sokat javítana a biciklizés lehetőségén az M100-as, de 
egyúttal meg is növelné az autósforgalmat a Telki-
Budajenő-Perbáli bekötő útvonalon, így megint csak az úttól 
külön álló bicikliút lenne a biztonságos. 
Nincs ilyen. 
minden települést össze kellene kötni egymással dedikált 
kerékpáros úthálózattal, Magyarország kuriózuma lenne! 
Pihenők magaslatokon esetleg kilátópont, vízpartok 
érintése, és minél több erdei szakasz. 

Elektomos kerekparhoz tolto,  pihenok, zarhato 
kerekpartarolok (ketrec), jol kijelolt es karbantartott erdei 
utak 
Mindenképpen külön bicajsávokban kell gondolkozni, és 
nem rávezetni az országutakra, főútvonalakra. Legyenek 
kitáblázva az utak. Menjenek át erdőkön, mezőkön, 
falvakon, stb. De legyenek ezek kijelölt utak es időröl időre 
karbantartva, ellenörizve 
A Balatonig kétlem, de Velencére még családok is 
lebicikliznének.  
Falun belul lenne a leginkabb szukseg biztonsagos 
kerekparutra, valamint a szomszedos telepuleseken a 
vasutallomasok biztonsagos megkozelithetosegere es 
lopasbiztos kerekpartarolokra 
Zsámbéki medence-Biatorbágy vasútállomás 
összeköttetés!!!! Ez lenne a legfontosabb cél a budakeszi 
reggeli dugó elkerülése miatt. Abszurdum, hogy 
tömegközlekedéssel (volánbusz) nem lehet eljutni 
Pátyról/telkiből stb. a Biai vasútállomásra és vissza. A 778-
as busz ahelyett, hogy teljesen feleslegesen kering a 
lakóparkba mehetne a vasút fele... 
A térség egészségügyi ellátását nem ártana javítani mert a 
Pilisvörösvári Rendelőben vagy nagyon hosszú a várakozási 
idő vagy - mint például a bőrgyóygászat esetében- nincs is 
ellátás. Szemben Dorogon ahová pedig vannak 
szakrendelések ahová nem is kell bejelenkezni. Túl nagy a 
kontraszt. 
Legyen munkába járó aszfalt legrövidebb útvonal faluról 
falura és turisztikai útvonal is ahol földút és emelkedés van 
látnivalóval 
Nagyon fontos lenne a fejlesztés, én mindenképp szívesen 
átállnék elsősorban kerékpáron közlekedésre, ha ez 
gyerekekkel biztonságos lenne Nagyszénászugból. Jót tenne 
nem csak a környezetnek, hanem az így többet kerékpározó 
népesség egészségének, pozitív érzelmi életének, 
optimizmusának, stressztűrő képességének. Kb a 
legfontosabb fejlesztendő mostanában szerintem!! Hajrá! 
Össze kellene kapcsolni Komárom Esztergom megye 
látnivalóival, úthálózatával. Egész Magyaro legjobban 
kerékpározható megyéje volna ha kicsit jobb minőségű 
aszfaltutak volnának 
Abszurd, hogy életveszélyes és a forgalmat akadályozó 
legyen a biciklizés kb az egész térségben  
Nagykovácsi és Adyliget között mindenképpen szükség 
lenne egy kerékpárútra, mert jelenleg életveszélyes a 
főúton biciklivel haladni. Adyligetet és Budakeszit 
összekötve pedig számtalan lehetőség nyílna arra, hogy 
kerékpárral el lehessen jutni a Zsámbéki medence több 
pontjára 
Költséghatékonyabb és könnyebben kivitelezhető lenne a 
zöld kerékpárutak fejlesztése, így több területre, térségbe el 
lehetne könnyebben jutni. 
Megnövekedett a térségben az országúti kerékpározás mint 
hobbisport.  Autóforgalom és az úthálózat minősége 
komoly veszélyeket rejt a sportolók számára. 
Remeteszőlős és Adyliget között épüljön meg a biztonságos 
bicikliút 
Megnövekedett a térségben az országúti kerékpározás mint 
hobbisport.  Autóforgalom és az úthálózat minősége 
komoly veszélyeket rejt a sportolók számára. 
"Nekem vegyes okból kellene a bicikliút: egyfelől munkaba 
járnék szívesen, ehhez vagy budakeszire kellene út Pátyról 
(nagyon szeretném, ha az erdőn át menne, csak a keritesen 
kellene atemelni a bringát, ehhez kene valami 
szerkezet/ajto), vagy bizonyos esetekben tudnék vonattal 
menni, amihez Biára kellene atjutnom, és mehenék 
bringával a délibe.  
A másik, amire jó lenne használni, azok a szabadidős 
tevékenységek, főleg hétvégén. Jelenleg gyerekekkel 
Patyrol induló útvonal szinte egyáltalán nincs. Még az sem 
megoldott, hogy Patyon belül biciklivel eljussunk valamelyik 



erdőbe juttató létrához, ez kisgyerekekkel szinte csak az 
autó marad erre." 
Csak úgy támogatok bármiféle kerékpáros vagy egyéb 
fejlesztést, ha nem jár a természet , növények, fák 
irtásával!!! 
legalább 3m széles kerékpárutak kellenek, amin tilos kutyát 
sétáltatni, és nem teszik tönkre a gyökerek 2 év alatt, ami 
nem ilyen, az sportolásra alkalmatlan, közlekedésre 
veszélyes 
Nagyon nagy szükség lenne a projekt megvalósulására! 
Fontos a kerékpárutak szélessége is, ha már épül, legyen 
megfelelő szélességű, ami kb. egy személyautó sávnak felel 
meg! 
A kerékpáros ne közlekedjen a nagy forgalmú gépjárművek 
által használt felfestéssel jelölt úttesten: Ilyen helyekre 
külön kerékpár út kell, ha biztonságosan gyerekekkel együtt 
akar biciklizni az ember... 
Bicikliutat nem terveznék nagy forgalmú főútra felfestéssel 
elválasztva.  

Már az is sokat segítene ha a jelenlegi települések közötti 
utak szélén lenne egy 50cm széles kerékpársáv, mert a 
környéken nagyon keskenyek az utak, és jelentős a 
teherforgalom (illetve orzágos átlaghoz mérten sok a "nagy" 
személyautó). Alapvetően szinte minden alkalommal azt 
érzem, hogy életveszélyes kerékpározni. 
ha a kerékpározáshoz külön épített környezetre 
"látnivalókra" van szükség, azzal is csak a természetes 
környezetet romboljuk 
helyi lakosok megkérdezése, vélemények figyelembe vétele, 
minimalizálni a negatív környezeti hatásokat, 
ésszerű/átgondolt nyomvonal megvalósítása - minél 
kevesebb helyi lakost/autóst akadályoztasson 
Nagyon fontosnak tartanám, hogy az Ürgehegy-Pecatótól 
biztonságos kerékpárúton lehessen bejutni Biatorbágy 
településre, így a gyerekek akár önállóan is járhatnának 
kerékpárral iskolába, edzésre, mindennapi ügyek 
intézésére. 

 
 
XIX. Célforgalmi jellemzők 
 
Kérdés: „Szokásos utazása hétköznapokon (legtipikusabb napi első befejezett utazás, pl. 
munkahelyre érkezésig bezárólag, akár több közlekedési eszközzel megvalósítva)  
Honnan indul útjára (Település, utca | pl. Budakeszi, Honfoglalás sétány) Hova érkezik? (Település, 
(kerület), utca | pl. Budapest, XI. kerület, Bártfai utca)” 
 
A kikérdezés módszere nem, alkalmas a „honnan-hova” áramlatok pontos meghatározására, vagy 
forgalmi prognózisok készítésére, de arra igen, hogy a legfontosabb utazási áramlatokról némileg képet 
alkossunk.   
 
A legjellemzőbb ismétlődő utazások vonatkozásában a megadott válaszokból a klasszikus 
távolságfüggvény-szabályok rajzolódnak ki: az utazások (kapcsolatok) dinamikája egyenesen arányos a 
hozzáférhető gazdasági-munkahelyi-intézményi potenciálok nagyságával és fordítottan arányos azok 
(idő-)távolságával. Így a központi funkciókat tekintve toronymagasan első fővárosba irányuló utazások 
az agglomeráció közelebbi (vagy jobban bekötött) településeiről abszolút domináns (pl. Budakeszi, 
Biatorbágy, Herceghalom), addig egyes távolabbi települések esetében a fővárosi reláció súlyával már 
összemérhető más utazási célok mutatkoznak.  
 
Utóbbira példa, hogy Tök településről Zsámbék felé ugyanakkora az utazási gyakoriság, mint a főváros 
felé. Az ingázás arányát a település mérete (a helyi munkahelyi, intézményi ellátottság) is nagyon 
befolyásolja, így például Zsámbék esetében (ahonnan vizsgálaton kívüli településként is szép számmal 
érkezett adat) a belső utazások gyakorisága kicsit már megelőzi a Budapestre ingázást. Tök településről 
még a belső utazások (5 db) és a Budakeszire ingázások (3 db) érdemesek említésre. Zsámbékról a 
közeli Tökre 5 utazást, Budaörsre és Herceghalom felé 3-3 utazást jelöltek meg a kitöltők.   
 
Ehhez hasonlóan Biatorbágyon – annak nagyobb méretéből következően – a belső utazások aránya 
(44 utazás) megközelíti a fővárosba irányulókat (53 utazás). Itt a harmadik és negyedik legjellemzőbb 
utazás Budaörs (11 utazás) és Páty (6 utazás) irányában mutatkozik (megj.: nem emeljük ki azokat a 
relációkat, ahol csak egy vagy néhány utazás lett megjelölve).  
 
Érdekes, hogy Budakeszin ennél sokkal dominánsabb az ingázás, itt a kérdőívet kitöltők 5-6-szor 
nagyobb arányban járnak Budapestre, mint helyi célpontokhoz, és még a Budaörsre (8 utazás) és a 
Pátyra (7 utazás) járók száma is nagyobb ennél.  
 
Herceghalomról a főváros után a legtöbben (nagy lemaradással) Biatorbágyra, utána Etyekre járnak. 
Ezt a relációt a településen belüli utazások, majd holtversenyben a Budaörsre, illetve Törökbálintra 
ingázások, végül a Zsámbékra ingázások követik.  
 
Nagykovácsinál elsöprő fölénnyel „vezet” a főváros, nagy lemaradással, de még az elhanyagolhatót 
meghaladó áramlatként megjelennek a Budaörs (4 utazás), Budakeszi (3 utazás) felé irányuló utazások, 



a belső utazások viszont ennél jelentősebb arányt képviselnek (12 utazás). Remeteszőlős esetében a 
fővárosi utazásokon kívül csak Nagykovácsi irányú mozgás mutatkozik (2 utazás).  
 
Budajenő esetében a domináns fővárosi után a budakeszi (8 utazás), majd a budaörsi (4 utazás) irány 
mutatkozik fontosabbnak, itt a telki reláció alacsony szinten, kettő utazással jelenik meg.  
 
Telki esetében az ugyancsak domináns fővárosi után a budakeszi (10 utazás), majd a budaörsi (5 
utazás) irány mutatkozik fontosabbnak, itt a budajenői reláció három utazással jelenik meg. 
 
Perbál esetében is domináns a fővárosi irány, ez után a budakeszi és a telki (3-3 utazás) irány 
mutatkozik még említésre érdemesnek. A belső utazások száma itt öt volt. 
 
Tinnye esetében domináns a fővárosi irány, de ezúttal a zsámbéki reláció kevéssé van lemaradva (9 
utazás), ez után a piliscsabai (15 utazás) és a zsámbéki (6 utazás) irány mutatkozik viszonylag fontosnak, 
a pilisvörösvári és a perbáli reláció 4-4 utazással jelenik meg, a belső utazások száma itt hat volt. 
 
Pilisjászfalu esetében is kevéssé kiemelkedően domináns a fővárosi irány, ez után a piliscsabai (5 
utazás) és a pilisvörösvári (4 utazás) irány mutatkozik viszonylag fontosnak. 
 

 
…. ábra: A Pátyról kiinduló utazások célforgalmi ábrája (2020. évi 347 válaszos kikérdezés – forrás: saját ábra). 

  
Páty esetében korábbi célirányos kikérdezés alapján pontosabb képünk van az utazási irányokról (… 
ábra).  Ezen jól látható, hogy Budapest nyugati kerületeibe (különösen a XI. és II. kerületbe), valamint 
Biatorbágyra utaznak a legtöbben. Kevésbé szembetűnő, hogy a több kisebb kerületből álló 
hagyományos belváros (V., VI., VII., VIII. és I. kerület) együttes körzetként ugyancsak kiemelkedő 
célpontnak számítható, amiből az is következik, hogy a nyugati (XI., II., XII.) kerületek esetében is a 
belső – hagyományos intézményi – zónák vannak a célpontok fókuszában.  
 
A fenti utazások a jármű (közlekedési mód) kínálat egészére jellemző, ettől a térszerkezettől eltérne, 
ha csak a kerékpáros mozgásokat vennénk. Az eltérést alapja a kerékpározás nagyobb érzékenysége a 
távolságra és a szintkülönbségekre, emellett még fontos lehet a közlekedési infrastruktúra eltérő 
kiépítettségi szintje az egyes relációkban. A legnagyobb kerékpárforgalmi „kereslet” az egymáshoz 
közeli jelentősebb települések között becsülhető, ahol legalább az egyik település meghatározó 
intézményi és gazdasági potenciál. Ilyen relációk elsősorban a Budakeszi-Budapest, Biatorbágy-
Budapest, Páty-Biatorbágy (itt külön kiemelendő a vasútállomás – Budapest irányú B+R), Zsámbék-
Herceghalom (B+R vasútállomás), Etyek-Piliscsaba, Pilisjászfalu-Piliscsaba, Budakeszi-Budaörs/-
Törökbálint, Biatorbágy-Törökbálint/-Budaörs, Nagykovácsi-Budapest, Telki-Páty, Tök-Zsámbék 
irányok.  
 



Messze nem lebecsülendő áramlatok becsülhetők az egymással (kvázi) összenövő szomszédos 
települések között és a kiterjedtebb településeken belül, különösen Zsámbék és Tök, Budajenő és Telki, 
Remeteszőlős és Pesthidegkút, ill. Nagykovácsi között, a belső kapcsolatok tekintetében pedig 
Biatorbágyon (itt is pl. a kompakt várostest és a külterületi zártkertes zónák, vagy éppen ipari parkok 
között), Budakeszin (ahol a topográfiai adottságok már nagyobb kihívást jelentenek), dinamikusan 
növekvő Pátyon, és a természet által elzárt Nagykovácsin. Izgalmas kérdés, hogy az egymáshoz nagyon 
közeli és egymástól mégis elzárt Nagykovácsi és Solymár között a majdani kerékpárforgalmi kapcsolat 
milyen mértékben tudja élénkíteni a két település együttműködését?  
 
Előzőekben nem volt szó a turisztikai objektumok forgalmi hatásairól, aminek prognosztizálása még 
nehezebb. Ezt illetően a IV. és V. alfejezetben bemutatott adatok adnak némi támpontot.  


