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1. A kerékpáros közlekedés helyzete Miskolcon – miért kell 
létrejönnie a kerekasztalnak? 

 

Kerékpáros közlekedés növekedése egy év alatt: 123%. 

A város infrastruktúrája alapvetően akkor alakult ki, amikor a modal spliten belül a kerékpáros részarány 

gyakorlatilag kimutathatatlan volt – ez az infra gyakorlatilag alkalmatlan a növekvő kerékpáros forgalom 

biztonságos levezetésére. 

Egy év (2011.) alatt a városban 31 kerékpáros érintettségű baleset vált ismertté. 

 

Kerékpáros közlekedés részaránya várhatóan tovább nő, erre föl kell készülni. 

 

Ezek a változások a város arculatát, vonzerejét, hangulatát is befolyásolják. 

 



 

 

Miskolc kerékpárforgalmi hálózatának erősségei/gyengeségei 
 

Erősség Gyengeség 

 Teljesen hiányoznak a hálózatból a korszerű, biztonságos és nagy 

kapacitású kerékpársávok 

 A csomópontok nem kerékpáros-barát kialakításúak 

A kelet-nyugati tengely mentén az alaphálózat idén kialakul Több szakaszán helytelen típusválasztás, geometriai hiányosságok, 

áttekinthetetlen csomópontok 

 Teljesen megoldatlan a város kapcsolata a környező településekkel 

 A szeparált infra (gyalog- és kerékpárutak, kerékpárutak) teljes 

hosszban egyoldali kétirányú kialakításúak, jelentős részük gyalog- és 

kerékpárút 

 A fejlett európai városokhoz képest nagyon kevés a Tempo 30 övezet 

Viszonylag jelentős számban telepítettek a városban 

forgalomlassító küszöböket 

Ezek gyakran nem ott vannak, ahol akerékpáros közlekedés biztonsága 

szempontjából szüksége lenne rájuk (sok ilyen helyről hiányoznak), 

telepítésükkor a kerékpáros átjárhatóságot legtöbbször nem vették 

figyelembe 

 A tervezőknél, hatóságoknál sok esetben hiányzik a speciális kerékpáros 

szakismeret és tapasztalat 

 A városlakók kerékpáros kultúrája alacsony fokú (kerékpározók és nem 

kerékpározók jelentős részénél egyaránt) 

 



 

 

A KME szerint a kerékpáros kerekasztal fő célja a hivatásforgalmi kerékpározás infrastrukturális hátterének 

előmozdítása, az egész város  

� BIZTONSÁGOS, 

� VERSENYKÉPES ELJUTÁSI IDŐT GARANTÁLÓ és  

� KOMFORTOS 

kerékpározhatóságának megoldása lehet. 

 

Ugyanilyen fontos az itt élők felkészítése a változásokra. 

 

 



 

 

2. Mi legyen a munkamódszerünk? 
 

a) Milyen gyakorisággal ülésezzünk? 

 

Negyedévente? Félévente? Ritkábban? Gyakrabban? 

 

b) Mi kerüljön napirendre? 

 

� Az előző ülés(ek)en történt megegyezések megvalósításának helyzete, rövid visszacsatolás. 

� Egy-egy szakmai témakör megvitatása. 

� Aktuális új felvetések a kerekasztal résztvevőitől. 

 

c) Hogyan legyen transzparens a működésünk? 

 

Készüljön emlékeztető, ez legyen-e nyilvános. 

De mennyire nyilvános? 

Nyilvánosságra extrém példa Mannheim (Rad im Quadrat – önálló fészbúk vitaoldal). 

 

A KME javaslata: részletes emlékeztető (honlapunkon elérhetővé tesszük) + sajtóközlemény. 



 

 

3. Mi szükséges a meglévő infrastruktúra folyamatos 
működtetéséhez, jó karban tartásához? 1. 

 

a) Információ, célszerűen a használóktól 

 

Kapcsolatrendszer felépítése, működtetése.  

A felhasználóktól érkező input információkat 

a KME honlap hibabejelentő felületén 

fogadjuk. 

http://kerekparosmiskolc.net/uthiba-bejelento/ 

De hogyan tovább? 

Ki miben illetékes, miért felelős, mit tehet? 

Eljárásrend kidolgozása szükséges a különféle 

hiányosságok, hibák, úthibák esetére, kinek 

jelentsük, mik lesznek a visszacsatolás 

formái. 

Elvi határidők meghatározása.



 

 

Elérhetőségeket kérünk az alábbi kérdésekben: 

1. Ráparkolás kerékpárforgalmi létesítményre (gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, gyalogos-kerékpáros övezet, 

nyitott kerékpársáv, kerékpársáv). 

2. Kerékpárforgalmat érintő elkorlátozás 

3. Burkolatbontással járó munkák utáni helyreállítás hiányosságai 

4. Hulladékgyűjtő edények kerékpárforgalmi létesítményen 

5. Űrszelvény beszűkülése bozótnövekedés miatt 

6. Kerékpársávok, kerékpárutak tisztán tartása, hóeltakarítás 

7. Pályaszerkezeti, burkolati sérülések, úthibák 

8. Táblázási problémák 

9. Jelzőlámpás problémák 

 



 

 

4. Mi szükséges a meglévő infrastruktúra folyamatos 
működtetéséhez, jó karban tartásához? 2. 

 

b) Források biztosítása, és azok hatékony fölhasználása 

 

A nemzetközi és hazai ajánlások szerint egy új beruházás értékének 10%-át kell évente fenntartásra, 

állagmegóvásra fordítani. Ez a 184 MFt összköltségű ÉMOP-nyomvonal esetében évi több mint 18 MFt lenne, csak 

erre, és nem a város összes kerékpáros ügyére. 

Ehhez képest az idei évben először jelent meg önálló kerékpáros költségvetési sor, 500 ezer Ft értékben. Ezt 

köszönjük, de növelését a realitások határain belül szükségesnek tartjuk. 

 

Infra fenntartása, karbantartása 

� szegélykőtől befelé mért 1 m állapota fontos, 

� víznyelők elhelyezése, oldalsó víznyelők, 

� kerékpárosok által járt útvonalak folyamatos ellenőrzése (gyalogosok indokolatlan mozgása, jelzőtáblák 

eltulajdonítása, üvegcserepek – kerékpáros rendőrök? közterület-felügyelet?). 

 

 

Városgazda technológiai rendjeibe épüljön be a kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatos eljárás, a kerékpárutak ne 

a Városgazda szervizútjaiként funkcionáljanak, hóeltakarítás rendszere. 



 

 

5. Mi szükséges a kerékpározás ösztönzéséhez koncepcionális 
szinten?  

 

Tájékoztatást kérünk a város közlekedésfejlesztési koncepciójáról (titkos és ATTAC) nemcsak infra, hanem komplex 

fejlesztés, a kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások teljes vertikumára kiterjedően, valamint információ, 

népszerűsítés, tájékoztatás, szemléletformálás, oktatás. 

A város kerékpáros fejlesztésének meghatározásakor legyen nemzetközi kitekintés, elemzés. 

 

6. Hogyan lehet aprópénzre váltani az elveket? 1. 
 

MINDEN útfejlesztésnél a kerékpáros közlekedés problémáit is MINDIG vegyék figyelembe (Vörösmarty/SNK). 

Jelzőlámpás csomópontok tervezésekor gondoljanak a KRESZ 36. § (12) bek. szabályára, kis öbölszerű előre sorolási 

hely kerékpárosoknak. 

Kerékpártámaszok elhelyezése (lásd: Zenepalota). 

 

7. Hogyan lehet aprópénzre váltani az elveket? 2.  
 

Kisjavításoknál, karbantartásoknál az esélyegyenlőségi szempontokat mindig vegyék figyelembe – ezzel a 

kerékpárosoknak is segítenek (pl. Zsolcai kapu aluljáró). 



 

 

8. Hogyan lehet aprópénzre váltani az elveket? 3.  
 

Szemléletformálás – ehhez kampányokra van szükség. 

 

Szemléletformálás: nem csupán a városlakóké, hanem a döntéshozóké (politika), a szakembereké is, lásd Karlsruhe 

20 pontos programja 2007-ből. 

 

Hazai szabályozási környezet még mindig elmaradott, két példa: 

� kerékpárút-használati kötelezettség, 

� buszsáv a németeknél 2009-től csak akkor jelölhető ki, ha a kerékpáros közlekedés is megoldott. 

 

A szakmai közgondolkodás sem figyel a részletekre: 

� gyalogosokkal közös vezetés esetén a vakok szempontjaira is gondolni kell(ene). 



 

 

9. Konkrét fölvetéseink 
 

a) Város alakítson ki szabályozást kerékpártámaszok létesítésével kapcsolatos egységes eljárásra. Készüljön 
erről minden érdekelt számára hozzáférhető dokumentum. 

 
Támaszok műszaki követelményeivel kapcsolatban mindenképpen kérjük véleményünk figyelembe vételét. 
Pontos helyszínek sem választhatók meg jól a kerékpárosok nélkül. 
Arculat: városépítészeti kérdés, javaslunk két változatot, egyik a belvárosi, műemléki környezetbe, másik a nem 
frekventált helyszínekre. 
A részletes dokumentumot javasoljuk a főépítészi irodával közösen kidolgozni. 
 

b) Megoldást kérünk az ÉTM melletti kerékpárútra (miután minden eddigi javaslatunkat lesöpörték). 
 

A 4. és 5. szakaszra vonatkozóan rövid időn belül átadjuk részletes észrevételeinket. 



 

 

10. Mit javasol a folytatásban a KME? 
 

Szívesen mutatnánk be prezentációt az alábbi témakörökben: 

� prezi kp. ösztönzéséről nemzetközi gyakorlatban 

� prezi kp. infráról 

� prezi közbringáról 

 

Az infrás kérdések után kerékpáros turizmus kérdéseit is napirendre venni. 

 

KÉPZÉST! 

Aktuális példa: 

http://transportlearning.net/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Köszönjük a figyelmet! 


