
Hogyan találsz meg minket?

Ahol elérhetsz bennünket:

+36 30 951 6717 | +36 70 421 9786

info@kerekparosmiskolc.net

www.kerekparosmiskolc.net/uzenet
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www.facebook.com/groups/kerekparosmiskolc

www.kerekparosmiskolc.net

Hol kell

jobban  

figyelned?!



ahol van, ott a magyar kResz szerint  

a kerékpáros köteles a kerékpárutat, 

gyalog- és kerékpárutat használni.

Miskolcon minden évben ér baleset 

kerékpárost a villamospályán.

Pedig a villamospálya biztonságosan keresztez-

hető, a sétálóutcai szakasza kerékpárral hosz-

szában is igénybe vehető, ha betartasz néhány 

egyszerű szabályt:

> A villamospályán szabad kerékpárral közleked-

ni a sétálóutcai szakaszon, a Városház tér és az 

Ady-híd között, de mindenütt máshol tilos!

> A sétálóutcai szakaszon mindig a menetirá-

nyod szerinti jobb oldalon a két sínszál között 

haladj, és ügyelj rá, hogy bármikor gyalogosok 

léphetnek eléd!

> Amikor a villamospályára felhajtasz, amikor 

elhagyod, illetve ha bármelyik csomópontban 

keresztezed a villamospályát, törekedj rá, hogy 

a sínszálakat minél meredekebb szögben ke-

resztezd, hogy a kerék be ne szoruljon a sínszál 

vályújába!

> Esős időben és télen a sín nagyon csúszik, ezért 

ilyenkor légy különösen óvatos. A fékezést  

a sínnél, de bármilyen más acél, vas felületen 

kerüld, mert könnyen eleshetsz!
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ahol van, ott a magyar kResz szerint  

a kerékpáros köteles a kerékpárutat, 

gyalog- és kerékpárutat használni.

a hegyek  

között az élmények mellett éles 

kanyarok is várnak rád!

A tapasztalatlan bringás azt hiszi, hogy a városi 

kerékpárutak biztonságosak. Pedig városban 

nem létezik teljesen elszeparálható kerékpárút, 

a konfliktusok az útkereszteződésekben, kapu-

bejárókban halmozódnak, ezért kerékpárúton 

még nagyobb figyelemmel kell közlekedni, 

mint az úttesten. Például 2011-ben Miskolcon 

az ismertté vált kerékpáros érintettségű bal-

esetek 13%-a történt kerékpárúton, gyalog- és 

kerékpárúton, miközben a város úthálózatának 

csak 1%-a mellett volt párhuzamos kerék-

párút. Ugyanakkor egyetlen esetben sem 

sérült meg úttesten kerékpáros azért, 

mert előzés közben elsodorták volna.  

A tényleges biztonság és a szubjektív 

biztonságérzet bizony nem ugyanaz.

Ha szeretnél többet megtudni róla, hogyan le-

het biztonságosan bringázni a városi forga-

lomban, ha bizonytalan vagy, félsz a jármű-

vek között tekerni, vegyél részt az ingyenes  

Bebiciklizés tréningünkön, amelyről bőveb-

ben itt olvashatsz: 

http://kerekparosmiskolc.net/bebiciklizes



a hegyek  

között az élmények mellett éles 

kanyarok is várnak rád!

Hollóstetőről Lillafüred felé bringázva, kb. 

félúton a közepes esésű lejtőn egyszer csak 

erős, balos kanyarba érkezünk. Ezen a helyen 

minden évben több bringás szokott elszállni. 

Volt már, aki hónapokig kómában feküdt.

A hegyi bringázás nagy élmény, de csak ha egy 

darabban sikerül hazaérned. Mielőtt a Bükkbe 

indulnál, ellenőrizd mindig a bringád állapo-

tát, különösen a kerekeket, a fékeket.

A lejtőhöz közelítve úgy válaszd meg a se-

bességedet, hogy ura maradj a géped-

nek, és biztonságosan tudd követni az 

út vonalvezetését.

SoHA ne A kAnyArBAn fékezz,  

HAnem már jóvAl előtte!!!



Csatlakozz!!!

Ismerd meg a Kerékpáros Miskolc Egyesületet!

Kik vagyunk?

A Kerékpáros Miskolc Egyesületet 2011-ben alapítottuk. A fő szempont 

a bringázás szeretete, a városban a kerékpáros közlekedés érdekeinek, 

szempontjainak megjelenítése.

Eredményeink: az Andor, Görögszőlő, Szarkahegy utcákat legálisan 

használhatják a bringások mindkét irányban. Több más egyirányú utca 

kétirányú kerékpározhatósága is lehetővé vált, és elértük, hogy a busz-

sávokban is lehessen kerékpárral haladni. 2012-ben megalakult a Mis-

kolci Kerékpáros Kerekasztal. Szervezzük a Critical Mass Miskolc felvo-

nulásokat, 2012-ben közreműködtünk az FehérkőlápaHillClimb verseny 

rendezésében. Ha alaposabban meg szeretnél minket ismerni, nézz szét 

honlapunkon: www.kerekparosmiskolc.net. 

Mi a célunk?

Fő célunk, hogy Miskolc kerékpáros-barát várossá váljék, ahol 

az úthálózat nem akadály a kerékpárosok életében, hanem a 

gyors és biztonságos eljutás eszköze.

Hogyan segíthetsz?

Ha Neked is fontos, hogy Miskolc a kerékpárosok paradi-

csoma legyen, csatlakozz hozzánk, hiszen együtt többet  

érhetünk el – keress minket bátran!

Készítette: a Kerékpáros Miskolc Egyesület  

a SzinvaparK és az ilgrasso.hu támogatásával.

Összeállította: Kunhalmi Zoltán, Vascsák Roland

 
 

 

 

    www.szinvapark.hu 
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Ismerd meg a Kerékpáros Miskolc Egyesületet!

Kik vagyunk?

A Kerékpáros Miskolc Egyesületet 2011-ben alapítottuk. A fő szempont 

a bringázás szeretete, a városban a kerékpáros közlekedés érdekeinek, 

szempontjainak megjelenítése.

Eredményeink: az Andor, Görögszőlő, Szarkahegy utcákat legálisan 

használhatják a bringások mindkét irányban. Több más egyirányú utca 

kétirányú kerékpározhatósága is lehetővé vált, és elértük, hogy a busz-

sávokban is lehessen kerékpárral haladni. 2012-ben megalakult a Mis-

kolci Kerékpáros Kerekasztal. Szervezzük a Critical Mass Miskolc felvo-

nulásokat, 2012-ben közreműködtünk az FehérkőlápaHillClimb verseny 

rendezésében. Ha alaposabban meg szeretnél minket ismerni, nézz szét 

honlapunkon: www.kerekparosmiskolc.net. 

Mi a célunk?

Fő célunk, hogy Miskolc kerékpáros-barát várossá váljék, ahol 

az úthálózat nem akadály a kerékpárosok életében, hanem a 

gyors és biztonságos eljutás eszköze.

Hogyan segíthetsz?

Ha Neked is fontos, hogy Miskolc a kerékpárosok paradi-

csoma legyen, csatlakozz hozzánk, hiszen együtt többet  

érhetünk el – keress minket bátran!

2012-ben módosult a KRESZ, és lazultak egyes,  

a kerékpárosokra vonatkozó szabályok. 

Ugyanakkor jó tudni, hogy a kerékpár kötelező felszerelésére vo-

natkozó előírásokat nem a KRESZ, hanem a 6/1990. KÖHÉM ren-

delet tartalmazza, ez pedig változatlan tartalommal érvényben 

maradt. Így tehát a jogi helyzet az, hogy pl. a villogókkal történő 

kerékpározás egyrészt ugyan szabályos, másrészt viszont a kötele-

ző felszereléseknek továbbra is meg kell lenniük.

Nézzük hát, melyek az előírt kötelező (és működőképes állapotú) 

felszerelések a bringára!

1. kormány,

2. egymástól független fék az elülső és a hátulsó keréken is,

3. csengő,

4. előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra piros fénnyel világító lámpa,

5. hátulsó prizma,

6. legalább 1 db küllőprizma legalább az első keréken.

Ami a legfontosabb a két jól működő fék, illetve előre fehér, 

hátra piros fényű világítás.
További láthatósági infók honlapunkon! 

http://kerekparosmiskolc.net/uton-bringaval/a-kerekparos-lathatosaga

Készítette: a Kerékpáros Miskolc Egyesület  
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