KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS
INTÉZKEDÉSEK LISTÁJA 2012-2013.ÉVEKBEN

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Bartók Béla utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára
történő kétirányúsítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Tokaji F. utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára
történő kétirányúsítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Huba utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára történő
kétirányúsítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.
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Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Tavalyi tételek.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Bulcsú utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára
történő kétirányúsítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Rákóczi F. utca egyirányú forgalmú út kerékpárosok számára
történő kétirányúsítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Kazinczy F. utca (Hősök tere - Petőfi tér között.) autóbuszkerékpáros sáv kialakítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

A forgalmi rend módosítása ugyan
megtörtént, de mind a táblázás, mind
a burkolati helyek felfestése egy év
elteltével is, máig hiányos, hibás.

Szemere utca. (Uitz B. u. - Mindszentér között) autóbuszkerékpár sáv kialakítása.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Ez az ÉMOP része volt, és 2011-ben
készült.
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KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Görgey utca (Sportcsarnok - Szabadságharc u. között)
kerékpáros nyom kialakítás. (EMOP szakaszon a kerékpáros
közlekedés kedvezőbb kialakítása. )

A Szabadságharc utcáig a
kerékpáros nyom festés
elvégezve.

Andor u. - Görögszőlő utca forgalmi rendjének átalakítása,
kerékpáros közlekedés számára forgalomcsillapítás.

Forgalmi rend módosítás
elvégezve.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Ez is az ÉMOP-javaslatcsomagunk
alapján történt.

8

9

Andor u. - Görögszőlő utca kerékpáros közlekedés számára Menetdinamikai küszöb építése
forgalomcsillapítás biztosítása érdekében 2 db. menetdinamikai
megtörtént.
küszöb kiépítése..
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Menetdinamikai küszöb kikerülését akadályozó táblák
telepítése.
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4+4 db. piros-fehér sávozású
jelzőtábla telepítése elvégezve.

Többször megrongálva, végleges
megoldás még mindig nincs.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Görögszőlő utca 116. sz. ingatlan előtt útszélesítés. (Kétirányú Közút szélesítés építési munka
kerékpáros közlekedés elősegítése az útszűkületben.)
elvégezve.
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Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Nem VÜZ, hanem Benczés képviselő
úr az egyéni alapjából fedezte.
Ugyanakkor a forgalomtechnikai
kialakítás máig nem lett rendezve, az
előzetes egyeztetések ellenére.

Győri kapu - ÉTM összekötő út (Király pincénél)
Tábla csere, burkolati jel, tükör
kereszteződésben az elsőbbségi viszonyt jelző tábla cseréje. kihelyezése elvégzésre került.
Közlekedésbiztonsági tükör kihelyezése, STOP útburkolati jel
felfestése.
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EMOP szakasz: Szerdahelyi u., Daru utcákban az elsőbbségi
viszonyt jelző tábla cseréje.
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A két kereszteződésben az
elsőbbségadás kötelező tábla
cseréje, állj elsőbbségadás
kötelező tábla cserére
elvégzésre került.

Gömöri aluljáró sziget, veszélyes útkanyarulat tábla kihelyezés. Sziget építés, tábla elhelyezés
elvégezve.
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A sebességkorlátozó tábla és a
fényvisszaverő terelőnyilak
elmaradtak (döntési táblázat 1.5.
pontja)

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Miskolctapolca kerékpárút útburkolati hibák javítása.

Kátyúzás, burkolatjavítás
elvégezve.

Széchenyi utcán mindkét irányban történő kerékpáros
közlekedés biztosítása, Szemere, Szentpály u.
kereszteződésben kerékpáros jelzőlámpa fej felszerelése.

2 db. jelzőlámpa fej felszerelés
elvégezve,

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.
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2013. évben ÉMOP Tiszai pu. - Diósgyőri vár közötti
kerékpárúton történt beavatkozások:

Nem a kerékpáros közlekedés
biztosítása volt a megkeresés tárgya,
hiszen az valóban adott, hanem a
korrekt forgalomtechnikai kialakítás.
Ebben tavaly volt bejárás, de
előrelépés máig sincs.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Kőporos utca bérházak közötti összekötő szakasz pollerekkel
történő lezárása.

Pollerek (korlát oszlopok)
kiépítése megtörtént.

Ilona utcáról jobbra az ÉTM irányába kanyarodó sávban
kiegészítő tábla pótlása.

Kiegészítő tábla pótlása
megtörtént.

Penny Market áruház kihajtó kereszteződésben az előbbségi
viszonyt jelző tábla cseréje.

Az elsőbbségadás kötelező
tábla, állj elsőbbségadás
kötelező tábla cseréje
elvégezve.

Győri kapu - ÉTM összekötő út (Király pincénél)
kereszteződésben a közlekedésbiztonság (beláthatóság)
növelése érdekében mobil sziget építés, közlekedési tükör
áthelyezése.

Sziget építés, tükör áthelyezése
elvégezve.
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Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Penny Market áruház kihajtó, Győri kapu - ÉTM összekötő út
kereszteződésben egyedi a kerékpárosok elsőbbségét jelző
tájékoztató tábla 2 db. kihelyezése.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Tábla kihelyezés, a VG-nél
megrendelve. Kihelyezés várható ideje
2013. október 30.
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Kőporos utca (József u. - Thököly u. közötti szakasz.) 40 km/h
helyett 30 km/h sebességhatárt jelző tábla kihelyezése.

Jelzőtábla csere elvégezve.

Nem látjuk a 30-as táblákat, ráadásul
az egyik 40-es tábla is el van
forgatva, így jelenleg egy szakaszon
még 40-es korlátozás sincs.

Köztársaság úton (Lorántffy Zs. - Irinyii J. u.- Kandó K. utca
által határolt terület "ZÓNA" 30 km sebességű övezet
kialakítás.)

ZÓNA 30 km/h terület
kialakítás elvégezve.

Köztűrsasűg utcűn maradt a 40 km/h

Nagy L. K. u. 30 km/h sebességhatár kialakítása.

Elvégezve.
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KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Király utca belső út kerékpáros nyom körforgalomban történő
áthelyezése.

Burkolati jel festés elvégezve.

Elvégzendő feladatok és határidő:

9

Király u. belső út burkolati jel festés. 1 db. kerékpáros haladási
irányt jelző nyíl festés.

Burkolati jel festés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.

Kerékpárút mellett a Média Mark átjáró oszlop lábazatához
fényvisszaverő tábla elhelyezése.

Tábla kihelyezés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.
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Arany J. utca – Vörösmarty utca átjáró előtt megállni tilos tábla
elhelyezése.
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Tábla kihelyezés elvégezve.

Megjegyzés.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Zrinyi Gimnázium előtti szakaszon tervtől eltérő forgalmi rend
kialakítása. Kerékpárosnyom burkolati jel festése.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Burkolati jel festés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.
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Erzsébet téri híd utáni szakaszon kerékpáros felület festésére
burkolati jel festése.

Festés elvégzésre került.

Ezt nem értjük. A megkeresés a
gyalogos és kerékpáros felület kp.
osztóvonallal történő elválasztására
vonatkozott, ez nem látható.
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Városház téri parkba történő behajtó szakasznál korlát
elhelyezése.

VG-nél a korlát kihelyezés
megrendelésre került a kivitelezés
nincs végrehajtva. Terv: október 30.

ÉTM szakasz 4 hlyszínen a kerékpárút kanyarulat jelzésére
"veszélyes útkanyarulat" táblák kihelyezése.

Tábla kihelyezés 2013. október 30.-ig
elvégzésre kerül.
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és sebességkorlátozó tábla

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Győri kapu - Thököly u. kereszteződésben a szegélykő
csiszolása, szintkülönbség megszüntetése.

Munka elvégzésre került.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.
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Kőporos u. (Gyopár u.) kereszteződésben a burkolati jelek
áthelyezése.

Burkolati jel festés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.

Görögszőlő u. - Szarkahegy u. útvonal kerékpáros
közlekedésének elősegítése érdekében, táblák burkolati jelek
festése.

2013. oktüber 25-ig A-B változat
kidolgozásra kerül?

Javaslat jó, de ellentmond a
város hosszútávú
fejlesztésével. ÉTM
meghosszabbítás nyomvonal.
Így, a táblázás, egyéb
munkálatok elvégzése
indokolatlan, a használat így
is biztosított.

Számozott utcáknál szegélykő szint átalakítás.

Kivitelezés 2013. november 30-ig
elvégzésre kerül.

Garanciában 2014-ben.
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VÜZ május 15-i határidővel vállalta,
fenntartjuk, hogy az ÉTM út
esetleges továbbépítése esetén, az
addig terjedő időre is szükséges.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

DVTK Stadion csatlakozásnál egyedi tábla kihelyezése.

Kivitelezés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.

Mindszent tér jelzőlámpás csomópontban kerékpár sáv
burkolati jel meghosszabbítás.

Kivitelezés 2013. október 30-ig
elvégzésre kerül.

Sportcsarnok előtti jelzőlámpa előtt a kerékpáros kanyarodó út
biztosítása érdekében pollerek kihelyezése.

VG-nél a korlát kihelyezés
megrendelésre került a kivitelezés
október 30.

Görgey utca kerékpáros nyomok megerősítése.

Burkolati jelek felújító festésénél
tervezett. Határidő: október 30.

Megjegyzés.
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Garanciában

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Andrássy utca északi oldalon a boltok előtt pollerek kihelyezése.

Pollerek kihelyezése október 30.

Tátra utca ürszelvény biztosítása.

Pollerek kihelyezése október 30.

Csabi kapu - Szabadságharc u. csomópontban a kerékpáros
átvezetés javítása.

Kivitelezés 2014. I. félév végére
tervezett.

Megjegyzés.
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Hálózati szintű javaslat. Andor u.- Görögszőlő u.- Szarkahegy
u. legyen a fő irány. Szőlő útvonal elnevezéssel.
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Javaslat jó, de ellentmond a Lásd 19. sor
város hosszútávú
fejlesztésével. ÉTM
meghosszabbítás nyomvonal.
Így, a táblázás, egyéb
munkálatok elvégzése
indokolatlan, a használat így
is biztosított.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Dózsa Gy. utca csomópontban a kerékpárosok közvetlen ÉTM
útra történő kanyarodásának biztosítása.
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0+950, 8+00 szelvényekben gyalogos-átkelőhely létesítése.
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2013. KME javaslatok:

Létesítés engedély köteles.
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségével egyeztetve. Az
engedélyes terv készítés
szerződéskötés folyamatban.
Kivitelezés: 2013. október 30.

Megjegyzés.

ÉMOP keretén belül ez nem KME vállalja, hogy megkeresi a
lett engedélyezve. (NORDA: NORDA-t az ügyben
Singlár Zsolt) szakmailag a
KME javaslatával
maximálisan egyetértek.
Kivitelezéshez a NORDA
engedélye is szükséges.
Megvalósítás 2014. évre át
ütemezve.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Dr. Antal J. tér - Déryné utca átkötő szakasz kerékpáros
közlekedés számára történő kétirányúsítása.

Kétirányúsítás elvégzésre
került.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.
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Martinkertváros Forgács, Régész, Velence utcák kerékpáros
közlekedés számára történő kétirányúsítsa.

Forgalmi rend módosítás 2013. október Hatósági bejárás (rendőrség,
30-ig elvégzésre kerül.
MVK Zrt., VG. Megtörtént,
hozzájárulás minden érdekelt
megadta.

2

Csabai kapu Venyige u., Szigeti M.u. egyirányúsításának
átalakítása.

Forgalmi rend módosítás 2013. október Hatósági bejárás (rendőrség, KME jelzi, hogy az egyirányú utcák
30-ig elvégzésre kerül.
MVK Zrt., VG. Megtörtént, kp. kétirányúsításáról is szó volt
hozzájárulás minden érdekelt
megadta.
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Semmelweis u., Farkas J. u. kerékpáros közlekedés számára
történő kétirányúsítása.
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Forgalmi rend módosítás 2013. október
30-ig elvégzésre kerül.

Petneházy is!

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Mátyás K. kerékpáros közlekedés számára történő
kétirányúsítása.

Kétirányúsítás VG-nél
megrendelve, folyamatban van.

Szinva terasz - Művészetek háza közötti kerékpáros kapcsolat
átalakítása.

Kivitelezés megtörtént.

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.
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KME által kért övezeti
Ebben nincs egyetértés.
kialakítás nem kivitelezhető.

6

Arany J. utca - Szemeer u. kereszteződésben3 db.
várakozóhely megszüntetés, korlát kihelyezés.

Forgalmi rend módosítás 2013. október
30-ig elvégzésre kerül.
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Sétáló utca kerékpáros barát átalakítása.
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Széchenyi utcában a
kerékpáros közlekedés mindkét
irányban biztosításra került.

PMH egyeztet főépítész úrral, hogy
KME a kerékpártámaszok terveit
funkcionalitás szempontjából
véleményezhesse

Széchenyi utcai
A javaslat tárgya a korrekt
kerékpártámaszok
forgalomtechnikai kialakítás
elhelyezését a jelenlegi
megoldása volt. Ez nem történt meg.
fejlesztés nem tartalmazza.

KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Kossuth utca kerékpáros közlekedésbe történő bevonása,
kétirányú közlekedés biztosítása.

A kétirányú közlekedés
biztosítva lett., korlát eltávolítva.

A kerékpáros ki- és behajtás
biztosítása pollerezéssel.

Patak utcai mélygarázs
építése miatt, a Kossuth
utcában kétirányú közlekedés
került kialakításra.
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Madarász V. u. - Horváth L. u. kereszteződésben előretolt
kerékpáros felállás kialakítása.

Forgalmi rend módosítás 2013. október
30-ig elvégzésre kerül.

Soltész N. K. utcában kerékpársáv kialakítása. (Hadirokkantak
u. - Szilágyi D. utca között.)

Tervezési szerződés aláírás alatt.
Kivitelezés 2014. I. félévben.

Petőfi tér csomópontban előretolt kerékpáros felállás,
kerékpársáv átvezetés, illetve a 26-os út irányában (Huba utca
felé) történő továbbvezetés. Jelzőlámpás csomóponti program
módosítása.

Tervezési szerződés aláírás alatt.
Kivitelezés 2014. I. félévben.
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KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Bajcsy Zs. utca kerékpársáv kialakítása.

Forgalmi rned módosítás 2013. október
30-ig elvégzésre kerül.

Terveket nem ismerjük.

Városház tér - Győri kapu (Thököly u. kereszteződésig.)
kerékpáros közlekedés elősegítése, burkolati jelek festése.

Forgalmi rend módosítás 2013. október
30-ig elvégzésre kerül.

Terveket nem ismerjük.

Kisfaludy utca - Miskolci utca, illetve a két városrész között
burkolt padka kiépítése a kerékpáros közlekedők számára.

Mivel a kerékpárút vonalvezetésével
Takács Gábor képviselő úr
kapcsolatban problémák merültek fel,
Martinkertváros, Szirma
egyelőre költségbecslés készül, hogy a közötti kerékpáros kapcsolat
burkolt padka kialakítása, vagy a
kialakítását tervezteti. A
közműkiváltás a drágább.
tervek engedélyezése
beadásra került. A KME
javaslatát a Magyar Közút
Nzrt. nem támogatta, a
burkolt padka kilakításához
nem járul hozzá.

A 2-1.203. 9.4. pontja szerint "A
burkolt padka pályaszerkezetét az
útkategóriára vonatkozó forgalmi
adatok alapján kell méretezni, de
lakott területen eggyel, lakott
területen kívül kettővel alacsonyabb
forgalmi kategóriához tartozó
pályaszerkezetet kell alkalmazni."
Álláspontunk szerint a jelentősen
csökkenő dinamikus terhelés miatt ez
megoldás lehet télen is, ha a
óeltakarító gépek sebességét
korlátozzák.
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KME
ssz.

Feladat megnevezése:

Nyitott kerékpársáv Hámori-tó - Ómassa között.

Elvégzett feladatok:

Elvégzendő feladatok és határidő:

Megjegyzés.

Magyar Közút nem támogatja. A megoldásra váró kérdések közütt
Szakmailag nem tarja
nem a legfontosabb, elfogadjuk, ha
most nem tárgyalunk róla.
szükségesnek.
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Árpád utcai villamospálya szakaszon kerékpáros barát
koncepció kialakítása.

A probléma nem került
megtárgyalásra.

Jelzőlámpás csomópontok üzemidő módosítása.

MVK Zrt. a felülvizsgálatot
2012-ben elvégezte. Az
üzemidő csökkentés
folyamatban van. (MVK Zrt.
feladat.)

Mindszent téren kerékpáros elő zöld kialakítása.

Probléma nem került
megtárgyalásra. Az MVK Zrt.
javaslata a Mindszent téren a
jelzőlámpás forgalomirányítás
megszüntetése. Ennek
megtárgyalása a jelzőlámpás
munka csoport októberi
ülésén.

MVK nem értett vele egyet, egyelőre
tolódik.
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A jelzőlámpás munkacsoportba
korábban meghívást kaptunk, de
jelenlegi tevékenységéről nincs
információnk.

KME a forgalmi rend átalakítását
nem ellenzi, de jelzi, hogy a
kerékpárok közlekedését a téren a
forgalmi rend módosítása esetén
kezelni kell (ezért véleményezési
lehetőséget kér). Továbbá a
módosítás érinti az ÉMOP-ot, a
kialakított előretolt felállóhely miatt.

