
Emlékeztető 
mely készült a Miskolci Kerékpáros Kerekasztal 4., 

2013. október 16-án tartott üléséről 
 

Jelen vannak: 

• a külön jelenléti ív szerint. 

Bevezető 

Pfliegler Péter köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a jó kapcsolat és együttműködés híve, 

azonban a KME elnökének legutóbbi e-mailje véleménye szerint túlment ezen a határon. 

Ugyanakkor jogosnak nevezi, hogy a kerekasztal negyedévente ülésezzen, és felkéri Lévai urat a 

következő ülés 2013. december első felére történő megszervezésére. 

Utal rá, hogy az Észak-Magyarország című lap épp a mai számában közölt cikket a Csabai kapui 

problémákról, és tájékoztatja a kerekasztal résztvevőit, hogy a forgalmi end-változás két héten belül 

megtörténik. Egyben kéri a rendőrség segítségét, hogy az első időszakban a hibázó autósokat ne 

büntessék. 

Kéri, hogy az Észak-Magyarország és MiNap kapjon információt a forgalmi rend változásáról, hogy a 

lakosságot tájékoztathassák. 

Ezt követően átadja a szót a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőinek. 

Kunhalmi Zoltán rövid prezentációt mutat be. Ennek során hangsúlyozza: 

• a város mai nyomvonalas infrastruktúrájának jelenlegi rendszere alapvetően olyan 

időszakban alakult ki, amikor a kerékpáros közlekedés egyáltalán nem volt jellemző, ezért 

nem is vehették figyelembe a tervezésnél. Mára azonban gyökeresen megváltozott a helyzet, 

az egyre több kerékpáros nincs beillesztve a rendszerbe, ezért a kerékpáros közlekedés 

megoldatlansága szükségszerűen generál konfliktusokat a közlekedők között, ami a 

gyalogosok és az autósok számára ugyanúgy nem jó, mint a kerékpárosoknak; 

• szól arról, hogy fontosnak tartja a nemzetközi és hazai példák megismertetését, azonban idő 

hiányában a mára a KME által bemutatni javasolt, a Velo-City 2013 egyik prezentációjának 

bemutatására nem nyílik lehetősége; 

• az ÉMOP és a 2013-as KME-javaslatcsomag kapcsán röviden ismerteti a prezentációban 

foglaltakat; 

• végül említi, hogy többszöri kérésük ellenére sem kap meghívást a kerekasztalokra a 

Városgazda Kft., pedig a közelgő tél miatt fontos lenne az ő bevonásuk is, különös tekintettel 

a gyalog- és kerékpárutakon, valamint a kerékpárutak átvezetéseinél a gyalogos felületekről a 

kerékpáros felületekre hányt hó miatt, valamint a város támogatását kéri ahhoz, hogy 

prospektust készíthessenek a kerékpárparkolók létesítésére vonatkozóan az 

üzlettulajdonosok, vállalkozások számára. 

 



Pfliegler alpolgármester úr a két utóbbi felvetéssel egyetért. 

 

ÉMOP+egyéb táblázat 

Pfliegler Péter nagyrészt végigmegy a PMH által a KME részére korábban már megküldött excel 

táblázaton. Jelen emlékeztető melléklete ez a táblázat (kerékpáros kimutatás2013.10.03_KME.xls), D 

oszlopában a kerekasztalon elhangzottakkal, F oszlopában a KME észrevételeivel kiegészítve. 

Egyebek 

Kunhalmi Zoltán: emlékeztet, hogy az Ilona utcai csomópont előtt, a két kivágott fa helyére a 

pályaszerkezet építése nem történt meg. VÜZ ezt 2014-re ígéri azzal, hogy addig is kikerülési irány 

táblákat helyez el. 

Az ÉTM-en, az ÉMÁSZ előtti kerékpársáv burkolati jelének felújítása nem történt meg, KME 

álláspontja szerint ez balesetveszélyes. KME kéri továbbá az V.15-re vállalt, a döntési táblázat 4.7. 

szerinti tábla kihelyezését is. 

KME hangsúlyozza, hogy a Papszer kerékpáros kétirányúsítása hálózati szempontból nagyon fontos, 

tájékoztatást kér. 

Lévai István: a tervek október 30-ra elkészülnek, ezt még egyeztetni kell majd a rendőrséggel, esetleg 

még az idén a kivitelezés is megtörténhet. 

Továbbá kéri, hogy a KME az ÉTM/Kőporos kerékpáros átvezetés kapcsán szaktervezővel tett 

konzultáció eredményét közölje. 

Kunhalmi Zoltán: elküldik e-mailben hétfőig. 

Takács Katalin: emlékeztet, hogy október 31-ét követően lesz lehetőség a kivitelezőnek jelezni az 

ÉMOP-pal kapcsolatos garanciális problémákat. Kéri KME segítségét, és részvételét a garanciális 

problémákat összegyűjtő bejáráson. 

KME a felkérést köszönettel elfogadja. 

Kunhalmi Zoltán említi, hogy a városháza táblázata, amely mentén haladtak, nem tartalmaz minden 

problémát, ehhez az általuk összeállított táblázatra van szükség. 

Pfliegler Péter kéri Lévai Istvánt, hogy ezen kérdések egyeztetésére tűzzön ki időpontot. 

A kerekasztal zárása 

Pfliegler Péter megköszöni mindenkinek a részvételt és a figyelmet. 

 

 

Emlékeztetőt összeállította: 

KME: Kunhalmi Zoltán, Paszternák Ádám 


