
 

 

 
 
 

A  k e r é k p á r o s  s z a k m a i  n a p  

n a p i r e n d j e  
 
 
 

A szakmai nap helyszíne: Szinvapark Bevásárlóközpont, 3525 Miskolc, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4. 

Galériaszint 
 

A szakmai nap időpontja: 2015. április 24., péntek 
 

Regisztráció: 9:00 órától, kezdés: 9:30 órától 



 

 

Délelőtti program 
 
Élhető város, fenntartható mobilitás 
 

A délelőtti modul levezető elnöke: Ekés András ügyvezető igazgató, 

 Városkutatás Kft. 

 

Időpont Cím Előadó 

9:00-9:30                                                                   Regisztráció 

Megnyitók 

9:30-9:40 Védnöki köszöntő és a szakmai nap megnyitása Pfliegler Péter alpolgármester 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

9:40-9:45 A jó város – 
dán vándorkiállítás ünnepélyes megnyitása 

Sidló László intézményvezető 
Szinvapark Bevásárlóközpont 

Magyar CIVINET prezentációja 

9:50-10:05 Magyar CIVINET –  
városok a fenntartható mobilitásért 

Gertheis Antal közgazdász 
a Magyar CIVINET képviselője 

Előadások 

10:05-10:30 1/1. Az élhető város Garay Márton építész-urbanista 
Főpolgármesteri Hivatal, Budapest 

10:30-10:55 1/2. Fenntartható városi közlekedés Kilián Zsolt közlekedésmérnök 
BYPAD auditor, független mobilitási tanácsadó 

10:55-11:15                                                                   Kávészünet 

Előadások 

11:15-11:40 1/3. A kerékpár szerepe a fenntartható városi 
közlekedésben 

Radics Miklós műszaki tanácsadó 
Magyar Kerékpárosklub 

11:40-12:05 1/4. Közbringa a városi közlekedésben Dalos Péter üzemeltetési főmunkatárs 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

Esettanulmány 

12:05-12:30 1/E. Budapest fenntartható 
mobilitásstratégiája, a Balázs Mór terv 

Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs 
MTA KRTK Világgazdasági Intézet 

Vita 

12:30-12:45 Az Élhető város, fenntartható mobilitás téma 
vitája 

Ekés András ügyvezető igazgató 
Városkutatás Kft. 

12:45-13:45                                                                   Ebédszünet 

 



 

 

Délutáni program 
 
Kerékpáros infrastruktúra 
 

A délutáni modul levezető elnöke: Paszternák Ádám elnökségi tag 

 Kerékpáros Miskolc Egyesület 

 

Időpont Cím Előadó 

12:45-13:45                                                                   Ebédszünet 

Előadások 

13:45-14:10 2/1. Városi kerékpárforgalmi létesítmények 
az útügyi műszaki előírásokban (folyópálya) 

Pej Kálmán ÚME szakbizottsági elnök 
Tandem Mérnökiroda Kft. 

14:10-14:35 2/2. Típusválasztás, itthon kevésbé ismert 
városi folyópálya-létesítménytípusok 

Kunhalmi Zoltán elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

14:35-14:55                                                                  Kávészünet 

Előadások 

14:55-15:20 2/3. Biztonságos csomópontok kialakítása Torma Dániel Közlekedési Munkacsoport tagja 
Magyar Kerékpárosklub 

15:20-15:45 2/4. A forgalomcsillapítás jelentősége és 
kerékpárosbarát alkalmazása 

Vincze Tibor vezető tanácsadó 
Trenecon Cowi Kft. 

Esettanulmány 

15:45-16:10 2/E. Kaposvár város úthálózatának komplex 
kerékpárosbarát átalakítása 

Tóth István városi főmérnök 
Kaposvár Város Polgármesteri Hivatala 

Vita 

16:10-16:25 A Kerékpáros infrastruktúra téma 
vitája 

Paszternák Ádám elnökségi tag 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

A szakmai nap lezárása 

16:25-16:30 Zárszó 
a szakmai nap befejezése 

Kunhalmi Zoltán elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 

 

  



 

 

Fogalmak 
 

Autóközpontú város: a XX. század túlhaladott városépítészeti irányelvei alapján szervezett település. A 

településszerkezet, a távok és méretek nem emberi léptékűek, a cél szinte kizárólag az egyéni motorizált 

közlekedés igényeinek kiszolgálása. 

 

Előnyben részesített közlekedők: a fenntartható közlekedési módok valamelyikét igénybe vevők. Az utazás 

hosszának megfelelően választanak modalitást -- rövid távon a gyaloglást, közép- és hosszabb távon pedig 

elsősorban a kerékpárt, illetve a közösségi közlekedést választják. 

 

Élhető város: emberi léptékek mentén szervezett település, mely a lakókra és azok igényeire fektet 

hangsúlyt. A mindennapi életet kiszolgáló, és nem az azt átformáló terek és utak, a lágy szegélyek és az 

emberhez viszonyítottan nem túlméretezett szerkezetek jellemzik. Jan Gehl szerint az élhető város nem az 

automobil, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok ütemére jár. 

 

Integráció: a szeparáció ellentéte. A városlakók rétegzése, elválasztása és felosztása helyett arra törekszik, 

hogy a város valóban minden városlakóé lehessen, azt minden lakója magáénak érezze és a lehetőségekhez 

mérten mindegyikük érdekeit szolgálja. Az élhető város egyik legfőbb alapértéke. Szűkebb értelemben (a 

közúti közlekedésben) kettő vagy több modalitás közös felülethasználatát jelenti. 

 
Jobb horog: a kis ívben jobbra kanyarodó jármű vezetője nem veszi figyelembe a tőle jobbra, egyenes 

vonalon mozgó másik közlekedőt. A jobb horog főképp az útpályával párhuzamosan vezetett járdán és 

kerékpárúton, illetve gyalog- és kerékpárúton közlekedő védtelen közlekedőket veszélyezteti. 

Magyarországon az egyik legjelentősebb közlekedési veszélyforrás a kerékpározásban. 

 

Közbringa: KKKR, kerékpáros közösségi közlekedési rendszer. A közbringa valóban a közösségi közlekedés 

része, hiszen a saját kerékpárral megtett utakkal ellentétben itt ugyanazt a járművet a közösség – 

praktikusan a városlakók – több tagja használja. Főbb elemei a gyűjtőállomások, a dokkolók, a 

közkerékpárok, a rendszert kiszolgáló informatikai rendszer és a működtetésért felelős műszaki apparátus. 

 
Nagy kép: a Koppenhágában alkalmazott kerékpárforgalmi létesítmények négy alapvető típusát bemutató 

ábra. A kerékpárforgalmi hálózatot a lehetséges mértékben uniformizálják, a többi megoldás csak 

kiegészítője e négy típusnak. 

 
Szeparáció: az integráció ellentéte. A városlakók tudatos rétegzése, elválasztása és felosztása bizonyos 

szempontok szerint. Ilyen szeparációs szempont lehet például a modalitásválasztás. A szeparáció együtt jár 

az egyik fél akaratlagos vagy akaratlan kivételes helyzetűvé tételével, általában a másik fél háttérbe 

szorítása árán. 

 

Védtelen közlekedő: a közlekedésben részt vevő, különféle okok miatt gyengébbnek számító fél. A 

gyalogosokon és kerékpárosokon – akiket nem véd kasztni – ide soroljuk például a gyermekeket, 

időskorúakat, fogyatékossággal élőket is. Közös ismérvük, hogy fokozott figyelmet igényelnek a közlekedés 

többi résztvevőjétől. Ez az 1968. évi Bécsi egyezményben (Magyarországon: 1980. évi 3. tvr.) is rögzített 

fontos alapelv. 


