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Tárgy: megküldött nyomvonalváltozatok véleményezése 
 
 
 
Tisztelt Sipos Ágostonné Asszony! 
 
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület nevében köszönöm, hogy a tárgyi dokumentumokat véleményezésre 
megküldte nekünk. 
 
A tárgyi nyomvonalak között van olyan, amivel korábban már sokat foglalkoztunk, és olyan is, amellyel nem. 
 
Mellékelem véleményünket, előzetes javaslatainkat, amelyek olykor nem a nyomvonaltervezésre, hanem 
valamely később aktuálissá váló szempontra hívják föl előzetesen a figyelmet. (Lillafüred kivételével, 
amelyet külön dokumentumban fogok küldeni). 
Néhány felvetésünk a beruházónak/projektmenedzsmentnek szól. 
 
Bízom javaslataink szíves figyelembe vételében, a felvetéseinkkel kapcsolatban készséggel állunk 
rendelkezésre. 
 
 
 
Üdvözlettel 
 
 
 
Kunhalmi Zoltán 
elnök 



 

 

1901_45_1-Miskolctapolcai út 
 
A Miskolctapolcai út felújítása nyilván alapvetően gépjárműforgalmi beavatkozás, azonban nagyon jó lenne, 
ha a projektbe be tudnának épülni a gyalogos- és a kerékpárközlekedés feltételeit javító elemek is, 
tekintettel arra, hogy 

• ezek költsége eltörpül a gépjárművek számára szükséges beavatkozások költségéhez képest, 
• mivel több, kerékpáros keretből megvalósuló fejlesztés valójában inkább szolgálja 

gépjárműközlekedés érdekeit, mint a kerékpárral közlekedőkét, méltányos gesztus lehetne ebben a 
projektben a védtelen úthasználók feltételeinek javítása. 

 
Javaslataink: 

1. A Miskolctapolcára vezető kerékpárút/gyalog- és kerékpárút Avas lakótelep előtti szakasza a 
Szentgyörgy utcai jelzőlámpás csomópontig rendkívül túlterhelt. Itt a 2 m széles kerékpárút mellett 
nem épült járda, hiszen amikor a kerékpárút készült, még nem voltak gyalogosokat vonzó 
létesítmények. Azonban a STOP SHOP üzleteinek idetelepülése óta a lakótelepről nagyon jelentős a 
vásárló, nagy szatyrokkal és gyerekekkel lévő gyalogosok forgalma, emellett sok a bicikliző család, 
akik egyszerre többen haladnak, a felnőtteknél bizonytalanabbul kerékpározó gyerekekkel. 
Különösen nyári időszakban súlyosan konfliktusos a közlekedés. Ezért nagy szükség van a meglévő 
keresztmetszet érdemi (két gyalogos haladósáv) szélesítésére, vagy önálló járda építésére, mintegy 
450 m hosszban. 

2. A Futó utcai jelzőlámpás csomópontban évek óta szabálytalan a forgalmi rend, hiányzik a 
kerékpáros átvezetés, ennek pótlása rendkívül fontos. 

3. Az út melletti kerékpárút burkolathibáinak javítása is indokolt. 
4. A Miskolctapolcai útról Tapolca központja felől érkező kerékpárok balra kanyarodva érik el a 

szervizutat, azonban a balra kanyarodást jelenleg semmilyen forgalomtechnikai megoldás nem 
segíti. Javasoljuk a felújítás műszaki terveinek készítésekor a balra kanyarodást segítő 
forgalomtechnikai megoldás tervezését. 

 
 
 
1901_45_2-Komlóstető 
 
A nyomvonal fejlesztése, szilárd burkolattal való ellátása kerékpárközlekedési szempontból nem prioritás, 
fontosabb fejlesztések elől vonja el a forrásokat. Kerékpáros turisztikai szempontból lehet relevanciája, 
amihez viszont nincs szükség – különösen a széles – aszfaltburkolatra. 
 
A megkapott nyomvonal-változat helyett alternatív javaslatot teszünk az ún. thermal út nyomvonalának 
fölhasználására, ezzel egyrészt rövidíthető az útvonal, másrészt jelentősen kisebb szintemelkedést kell majd 
legyőzniük a nyomvonal használóinak. Ez a helyiek által használt út, amely az Avalonhoz köt ki. Innen 
meglévő szilárd burkolatú úton elérhetővé válik a kisgyőri nyomvonal is. 
 



 

 

 
 
A két változat közül bármelyik is valósul meg, a kanyargós, hegyi jellegű utakon a kerékpárközlekedés 
biztonságához elengedhetetlennek tartjuk a sebesség korlátozását (inkább 30, de legfeljebb 40 km/h). 
 
 
1901_45_3-Görömböly 
 
A nyomvonal fejlesztése, szilárd burkolattal való ellátása nem elsősorban a kerékpárközlekedés érdeke, és 
kerékpáros szempontból hasznosabb fejlesztések elől vonja el a forrásokat. Kialakításával az egyéni 
gépjárműközlekedés számára jön létre olyan surranóút, amelynek különösen a hosszú, egyenes szakaszán 
súlyos gyorshajtás várható. Emiatt a kerékpározás kevésbé lesz biztonságos, mint jelenleg, mert erre a 
kerékpáros nyom nem ad megoldást. 
Javasoljuk ezért olyan forgalomcsillapítási eszközök alkalmazását (kitáblázott sebességkorlátozás nem elég), 
amelyekkel biztosítható, hogy a gyakorlatban ne alakulhasson ki a kerékpárok és a gépjárművek között 
veszélyes mértékű sebességkülönbség. 
 
 
1902_46_1_Kondorbela 
 
A nyomvonal- és elemválasztással egyetértünk. 
 
Javaslataink nagyrészt a részlettervezésre vonatkoznak: 

1. Javasoljuk a nyomvonal kiegészítését egy rövid kerékpárúti/gyalog- és kerékpárúti ággal, amely 
közvetlen kapcsolatot teremt a Táncsics tér és az Árpád utcai szalagházak mögötti egyirányú 
forgalmú szervizút között (utóbbi kétirányú kerékpározásra történő megnyitása mellett). 



 

 

2. Javasoljuk, hogy a Róna utcából a Kilián-Észak lakótelepre létesüljön rövid átkötő kerékpárút, hiszen 
ez jelenleg is kívánságútvonal (desire line). Képen: https://goo.gl/maps/hvfRJ61rPqo 

3. Előzetesen jelezzük, hogy a részlettervezésnél fontos lesz a kerékpáros nyomok pozicionálása, 
oldalakadály-távolság figyelembe vétele (ez az eddigi miskolci felfestéseknél mindig problémát 
okozott), valamint a forgalomcsillapítás. 

4. Fontosnak tartjuk a nyomvonal kezdő- és végszelvényeinél a csomópontok részletes 
forgalomtechnikai kidolgozását, a Táncsics téren előretolt felállóhelyek kialakítását (amit 
egyszerűbbé tesz, hogy a nyomvonal nem főirányban érkezik a jelzőlámpás csomópontba). 

5. A Róna és az Előhegy utcákon jellemző a nagymérvű gyorshajtás, ezért itt különösen javasoljuk 
sebességcsillapító eszközök alkalmazását. 

 
 
 
 
1902_46_2_Komlosteto 
 

1. A Szervezet utcán a gépjárműforgalom rendszeresen veszélyesen nagy sebessége miatt a 
kerékpáros nyom önmagában való kijelölése nem teszi sem biztonságosabban, sem vonzóbban 
kerékpározhatóvá a szakaszt. Ezért itt mindenképpen szükséges lesz megfelelő forgalomcsillapítási 
megoldás tervezése. 

2. A tervezett kerékpárút nyomvonalakra észrevételt nem teszünk, azonban a terület jellegzetességei 
miatt különösen fontosnak tartjuk a gépjárművek kerékpárútra hajtásának műszaki eszközökkel 
való megakadályozását. A Szeder utcába bekötő ágra javasolható aszfaltburkolat, azonban az 
Orgona utcába bekötő hosszabb, erdei ág aszfaltburkolattal történő ellátását nem javasoljuk. 

 
 
 
 
1902_46_3_Felsőzsolca 
 
Egyértelműen a C nyomvonalváltozatot támogatjuk, de bizonyos módosítást javasolunk a nyomvonal azon 
szakaszán, amely már mindhárom változatban közös. 
 
A nyomvonal terv szerinti megvalósításakor kezelhetetlen szűkület adódna a zajvédő falnál, és a felsőzsolcai 
körforgalomba csatlakozás sem lenne megoldható. 
Lehet, hogy ez már nem Miskolc, hanem Felsőzsolca problémája, azonban véleményünk szerint a tervezés 
során a teljes hálózati használhatóságot is figyelembe kell venni. A miskolci nyomvonalnak akkor van 
értelme, ha az beköt Felsőzsolcára. 
 
Javasoljuk ezért a nyomvonalat a 3605 j. út műtárgya után a védőgátra vezetni, és azon továbbvinni a régi 
miskolci útig (amely jelenleg Felsőzsolca belső körforgalmának zsákutcában végződtetett ága). Így ezen az 
ágon a nyomvonal – vegyes forgalomban – beköthető a körforgalomba. Felsőzsolcán a Hősök terét 
követően a Kassai utcán nagyon régi, út melletti egyoldali kétirányú kerékpárút van, amely ugyan kritikán 
aluli minőségű, de mégis létező hálózati elem. A tárgyi nyomvonallal azért is érdemes összekötni, mert 
további településekhez is kapcsolatot ad. 

https://goo.gl/maps/hvfRJ61rPqo


 

 

A Felsőzsolca Kassai úti kerékpárút és a körforgalom között kétirányú kapcsolat egyszerűen létrehozható: 
• a mintegy 150 m-es szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás előírásával (elvileg 40 km/h zóna, de 

kérdés, mennyire egyértelmű a gépjárművezetőknek, ezért felfestéssel erősíteni kellene) és 
kerékpáros nyomok létesítésével, 

• a Miskolc felé irányuló kerékpárforgalom számára a posta előtti gyalogos-átkelőhely mellett 
könnyen tervezhető átvezetés. 

 
A tárgyi nyomvonalat módosító javaslatunkat élénkpiros vonallal jelöltük: 
 

 
 
 
1903_47_2_Bogancs_Tapolca 
 

1. Jelezzük, hogy a tervezett nyomvonal megvalósításától függetlenül nagyon fontosnak tartjuk a Futó 
utca megfelelő kerékpározhatóságának biztosítását kétoldali kerékpársávval. 

2. A tervlapokon szereplő kisforgalmú lakóutcákban a kerékpáros nyom burkolati jelek fölfestése 
indokolatlan, nem támogatjuk. Azonban mind a kerékpár-, mind a gyalogosforgalom, valamint az 
érintett utcák élhetősége érdekében szükség lenne komplex forgalomcsillapítási beavatkozásra 
(arra is figyelve, hogy a Miskolctapolca felé történő, gépjárművel is járható átkötés, új építés miatt 
ne alakulhasson ki új surranóút, annak minden környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági 
hátrányával). 



 

 

3. A nyomvonal kijelölésére tehát elegendőnek tartjuk az útvonal jelzését, a Deák, Boglárka, 
Almáskert, Haladás utcákban. 

4. A kisforgalmú Almáskert utca útteste mellett önálló kerékpárút építését nem javasoljuk, vegyes 
forgalomban biztonságosan lehet kerékpározni. Javasoljuk viszont az Egri és Almáskert utca sarkán 
lévő háromszög átfogójaként meglévő keskeny járda elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárúttá 
szélesítését, de csak ezen a néhány méteren (ez lényegében csak a kerékpározás komfortját növelő 
shortcut). 

5. A Haladás utcán a patak mellett tervezett önálló kerékpárúttal egyetértünk. Megfontolásra 
javasoljuk gyalog- és kerékpárútként történő megvalósítását, lehetőleg minél nagyobb használati 
szélességgel, figyelemmel arra, hogy a környékbeliek részéről várható a rágyaloglás, sétálás a 
kellemes a környezetben, a szélesség növelésével csökkenthető a közlekedés konfliktusossága. 

6. A Haladás utca végén az új út építését értjük, azonban nem értjük, hogy ha a nyomvonal jelentős 
hosszában a kerékpárok vegyes forgalomban közlekednek, mi szükség van 85 m-en kerékpársáv 
létesítésére. (Amely a Haladás utcában vegyes forgalomban érkező kerékpárokat először kigyűjti a 
gépjárművektől jobbra, hogy aztán a Miskolctapolcai út csomópontjában az egyenesen a túloldali 
kerékpárútra tartó kerékpárok konfliktusba kerüljenek a jobbra, a Futó utcai jelzőlámpás 
csomópont felé kanyarodó gépkocsikkal. Ellenirányban is keletkezik egy fölösleges fonódási 
kényszer az elemváltáskor [kerékpársáv>vegyes forgalom.) 

7. Mint a fentiekből kiderült – az elemválasztásban módosítással ugyan, de – az Ia (kék szaggatott) 
nyomvonalat támogatjuk. Az Ib nyomvonal a meredek emelkedője miatt nem kedvező. 

 
 
 
1903_47_3_Delikapu Mályi 
 

1. Az Ia és Ib nyomvonalváltozatok közül természetesen a kékkel jelzett Ia változatot támogatjuk. 
2. A vonalvezetést értjük, mégis kénytelenek vagyunk jelezni, hogy a 304 j. út körforgalmánál történő 

átvezetést aggályosnak tartjuk. A legkisebb probléma vele, hogy jelentős időveszteséget okoz a 
kerékpározóknak. A hét forgalmi sáv keresztezése közlekedésbiztonsági szempontból igazán 
problémás. A körforgalom geometriája rendkívül kedvezőtlen, nagy sebességű közlekedésre 
alkalmas. De már a körforgalom előtt ott a nagy sebességgel történő haladásra megtervezett by-
pass ág. A by-pass és a körforgalom autópálya felé kilépő ága közötti szigeten kerékpárral felállni 
nem lehet, a hely erre nem elegendő – a helyzet javítására esetleg a kilépő ág ívsugarának 
korrekciója, a sziget szélesítése jöhet szóba. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

3. A körforgalom melletti vonalvezetést a fentiek ellenére sem javasoljuk föladni, mivel ez a környező 
áruházak kerékpáros célforgalma számára lehetséges egyetlen megoldás. Azonban az áthaladó 
kerékpárforgalom számára – bármennyire nehéz is a feladat – javasoljuk vizsgálni a körforgalmat 
nem érintő vonalvezetés esetleges megoldhatóságát. A harsányi út felüljárója (25601 j. Görömböly 
csomóponti ág) alatt bőséges hely áll rendelkezésre, és tovább a 3 jelű fkl. út és a TTL között is van 
elegendő hely. A gondot a 25608 j. CORA-2 csomóponti ág keresztezése okozza. Ezen egy 
különszintű átvezetés viszont nagyon biztonságnövelő lenne (hiszen a körforgalom környezetében 
keresztezendő 7 forgalmi sáv helyett csupán kettőt kellene kereszteznie az átmenő 
kerékpárforgalomnak) – azonban tartunk tőle, hogy ez nem lett költségelve. 

4. A nyomvonal további szakaszán kerékpáros átvezetés tervezését javasoljuk a Lidl áruházhoz. 
5. Az Erzsébet királyné úti jelzőlámpás csomópontban a kerékpáros közlekedés kezelése a korábbi 

projektekben nem történt meg, ebben a projektben feltétlenül szükségesnek tartjuk. 
 
 
1903_47_4_kisgyor 
 
A tervezett nyomvonal indokoltságát nem látjuk pontosan. 
Turisztikai szempontból kedvezőbbnek látszik az 1a (kékkel jelölt) nyomvonal. 
 


