
 

 

 

 

 

 

  

 

A  Miskolcon és  környékén 2011-ben ismertté 

vált  kerékpáros ér intettségű balesetek 

fö ldolgozása,  a  megelőzés egyes  lehetőségei  
 

Összefoglaló tanulmány 

 

 

 

Összeállította: 

Kunhalmi Zoltán (feldolgozás, szöveg) 

 

Közreműködött: 

Imregh István (diagramok) 

Paszternák Ádám (ponttérkép) 

Vascsák Roland (grafika) 

 

 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület köszönetet mond a Miskolci Rendőrkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztályának (Molnár Emil r. alezredesnek, Keresztes Lajos r. főhadnagynak) 

az alapadatok kigyűjtéséért és rendelkezésre bocsátásáért 

 

 

 

 

Miskolc, 2012. június 



 

 2 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

 

 

 

1. Előzmények ............................................................................................................................................... 3 

2. A balesetek földolgozása, rendszerezése.................................................................................................. 4 

2.1. A balesetek rendszerezése............................................................................................................... 4 

2.1. Következtetések, cselekvési igények ............................................................................................. 11 

3. Baleseti gócpontok (halmozódások) azonosítása, beavatkozási javaslatok .......................................... 14 

3.1. Baleseti ponttérkép........................................................................................................................ 14 

3.2. Baleseti gócpontok és beavatkozási javaslatok ............................................................................. 14 

 

 

 



 

 3 

1. Előzmények 

 

A kerékpározás részesedése a város közlekedésében Miskolcon a legutóbbi évekig marginális volt. 

Napjainkban azonban a nemzetközi és hazai trendeknek megfelelően a kerékpáros közlekedés 

nagyarányú növekedésének lehetünk szemtanúi: forgalomszámlálási eredményeink alapján 

kijelenthető, hogy városunkban a legutóbbi esztendő alatt megduplázódott a kerékpározók száma. 

 

Nagyon fontos, hogy a növekedéssel ne párosuljon a baleseti helyzet arányos romlása. Pedig több 

tényező ebbe az irányba hathat: 

� az évtizedeken át egyoldalúan a gépkocsiforgalomra optimalizált infrastruktúra, 

� az infrastruktúra-fejlesztés korszerű tudás, szemlélet hiányából fakadó felemássága, 

� az újonnan kerékpárra ülők tapasztalatlansága, 

� a gépjárművezetők felkészületlensége a kerékpárosok megjelenésére vonatkozóan, 

� a gyalogosok figyelmetlensége. 

 

Ugyanakkor a kerékpározók számának, forgalomban való részarányának növekedése önmagában 

is biztonságnövelő hatású (safety in numbers elve). 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület információt kért a Miskolci Rendőrkapitányságtól az ismertté vált 

balesetekről, mert a megelőzéshez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a baleseti helyzettel, és 

leszűrjük a tanulságokat. 

 

A baleset- és konfliktus-megelőzés lehetőségei: 
1. A balesetek elemzése (a konfliktusokról nincs elegendő információnk) 
2. Az elemzés alapján kommunikáció (közlekedők felkészítése) 
3. Az elemzés alapján következtetések (típusválasztás, geometria, forgalomtechnika 

újragondolása) 
4. Egy-egy jellemző, tanulságos baleset részletes földolgozása a médiában (újságcikk, kisfilm, 

facebook) 
 
Az elemzés lépései 

1. Baleseti ponttérkép megszerkesztése 
2. A balesetek adatainak földolgozása, vizsgálata statisztikai módszerekkel 
3. A balesetekkel érintett infrastruktúra megfelelőségi vizsgálata 
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2. A balesetek földolgozása, rendszerezése 

 

A balesetekről átlagosan mintegy 100 szavas, 700-800 karakteres szöveges leírást kaptunk. 

A leírás általában a baleset helyszínét és bekövetkezési időpontját, valamint a történtek rövid 

ismertetését tartalmazta. 

 

2.1. A balesetek rendszerezése 

 

A baleseteket azon szempontok szerint rendszereztük, amelyekre az alapadatok lehetőséget 

nyújtottak. Anyagunkból hiányzik pl. az életkor szerepének tisztázása, mivel az erre vonatkozó 

információkat nem ismerjük. 

 

a) Települések szerint 
 
A részletes táblázat a következő oldalon található. 
 
Az adatgyűjtési terület1 lakossága: 245 183 fő. 
Miskolc lakossága: 168 075 fő. 
 
Az ismertté vált 52 baleset közül 31 Miskolcon, 21 pedig Miskolc lakott területének határain kívül 
történt. 
 
A városban él az adatgyűjtési terület lakosságának 68,6 %-a. 
A városban történt az ismertté vált balesetek 59,6 %-a. 
 
A többi település közül két baleset történt: 

� Bőcsön 
� Felsőzsolcán 
� Mályiban 
� a 2505 sz. út Hollóstető és Lillafüred közötti egyik rövid, íves szakaszán. 

 
(Következtetések levonásához több év adatára van szükség.) 

                                                           
1
 Adatgyűjtési terület alatt a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területe értendő. 
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Település 
lakosságának 

Balesetek részaránya 

Település Lakosság Baleset  
részaránya 

összlakossághoz 

össz-
balesethez 

össz-
lakossághoz 

település 
lakosságához 

Alsózsolca 5976 1 2,44% 1,92% 0,000010% 0,01673% 

Arnót 2594   1,06% 0,00% 0,000004% 0,00000% 

Berzék 1111 1 0,45% 1,92% 0,000002% 0,09001% 

Bőcs 2785 2 1,14% 3,85% 0,000005% 0,07181% 

Bükkaranyos 1503   0,61% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Bükkszentkereszt 1185   0,48% 0,00% 0,000002% 0,00000% 

Emőd 5108 1 2,08% 1,92% 0,000008% 0,01958% 

Felsőzsolca 6977 2 2,85% 3,85% 0,000012% 0,02867% 

Gesztely 2797 1 1,14% 1,92% 0,000005% 0,03575% 

Harsány 2019   0,82% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Hernádkak 1663   0,68% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Hernádnémeti 3557 1 1,45% 1,92% 0,000006% 0,02811% 

Kisgyőr 691   0,28% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Kistokaj 2100   0,86% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Mályi 4175 2 1,70% 3,85% 0,000007% 0,04790% 

Miskolc 168075 31 68,55% 59,62% 0,000280% 0,01844% 

Muhi 552   0,23% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Nyékládháza 4978   2,03% 0,00% 0,000008% 0,00000% 

Onga 4843   1,98% 0,00% 0,000008% 0,00000% 

Ónod 2621   1,07% 0,00% 0,000004% 0,00000% 

Répáshuta 468   0,19% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Sajóbábony 2827   1,15% 0,00% 0,000005% 0,00000% 

Sajóecseg 1023   0,42% 0,00% 0,000002% 0,00000% 

Sajóhídvég 1049 1 0,43% 1,92% 0,000002% 0,09533% 

Sajókápolna 414   0,17% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Sajókeresztúr 1507   0,61% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Sajólád 3104 1 1,27% 1,92% 0,000005% 0,03222% 

Sajópálfala 766   0,31% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Sajópetri 1569   0,64% 0,00% 0,000003% 0,00000% 

Sajósenye 453   0,18% 0,00% 0,000001% 0,00000% 

Sajóvámos 2213 1 0,90% 1,92% 0,000004% 0,04519% 

Szirmabesenyő 4480 1 1,83% 1,92% 0,000007% 0,02232% 

2505 út   2   3,85% 0,000000%   

települések között   1         

n.a.   3         

Összesen 245183 52       0,02121% 
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b) Hely szerint 
 

Abszolút Relatív 
Kategóriák 

Miskolcon környéken nem bes.
2
 Összesen Miskolcon környéken nem bes. Összesen 

Lakott területen belül 31 15   46 100,00% 75,00% 0,00% 88,46% 

Lakott területen kívül   4   4 0,00% 20,00% 0,00% 7,69% 

n.a.   1 1 2 0,00% 5,00% 100,00% 3,85% 

 31 20 1 52     

         

Folyópályán         22,58% 60,00% 100,00% 38,46% 

    egyenesben 4 8   12 12,90% 40,00% 0,00% 23,08% 

    ívben 1 4   5 3,23% 20,00% 0,00% 9,62% 

….n.a. 2   1 3 6,45% 0,00% 100,00% 17,65% 

Csomóponti környezetben         58,06% 30,00% 0,00% 46,15% 

….csomópontban 6     6 19,35% 0,00% 0,00% 11,54% 

….útcsatlakozásban 11 6   17 35,48% 30,00% 0,00% 32,69% 

….n.a. 1     1 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 
Máshol, kapubejáróban, 
n.a. 6 2   8 19,35% 10,00% 0,00% 15,38% 

 31 20 1 52     

         

Úttesten 17 17 1 35 54,84% 85,00% 100,00% 67,31% 

Kp.úton, gyalog- és kp.úton 4     4 12,90% 0,00% 0,00% 7,69% 

Kerékpársávban   1   1 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

Gyalogos-átkelőhelyen 3     3 9,68% 0,00% 0,00% 5,77% 

Útpadkán 1 1   2 3,23% 5,00% 0,00% 3,85% 

Járdán 4     4 12,90% 0,00% 0,00% 7,69% 

Máshol, n.a. 2 1   3 6,45% 5,00% 0,00% 5,77% 

 31 20 1 52     

         

Főútvonalon 8 4   12 25,81% 20,00% 0,00% 23,08% 

Nem főútvonalon 12 9 1 22 38,71% 45,00% 100,00% 42,31% 

Máshol és n.a. 11 7   18 35,48% 35,00% 0,00% 34,62% 

 31 20 1 52     

         

Sík jellegű útszakaszon 29 12   41 93,55% 60,00% 0,00% 78,85% 

Lejtőn 1 4   5 3,23% 20,00% 0,00% 9,62% 

Emelkedésben       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

n.a. 1 4 1 6 3,23% 20,00% 100,00% 11,54% 

 31 20 1 52     

 
                                                           
2
 Nem besorolható 
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c) Dátum szerint 
 

Relatív 
Abszolút Megoszlás adott 

hóban 
Adott hónap részaránya 12 hónapból Hónapok 

Miskolcon környéken nem bes. Összesen Miskolcon környéken Miskolcon környéken nem bes. Összesen 

január   2   2 0,00% 100,00% 0,00% 10,00% 0,00% 3,85% 

február       0     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

március 1     1 100,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

április   2   2 0,00% 100,00% 0,00% 10,00% 0,00% 3,85% 

május 5 1   6 83,33% 16,67% 16,13% 5,00% 0,00% 11,54% 

június 3 1   4 75,00% 25,00% 9,68% 5,00% 0,00% 7,69% 

július 2 3   5 40,00% 60,00% 6,45% 15,00% 0,00% 9,62% 

augusztus 5 4   9 55,56% 44,44% 16,13% 20,00% 0,00% 17,31% 

szeptember 6 5   11 54,55% 45,45% 19,35% 25,00% 0,00% 21,15% 

október 2     2 100,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 3,85% 

november   1   1 0,00% 100,00% 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

december       0     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

n.a. 7 1 1 9 77,78% 11,11% 22,58% 5,00% 100,00% 17,31% 

 31 20 1 52       

           

A hét napjai          

hétfő 3 2   5 60,00% 40,00% 9,68% 10,00% 0,00% 9,62% 

kedd 8 2   10 80,00% 20,00% 25,81% 10,00% 0,00% 19,23% 

szerda 2 2   4 50,00% 50,00% 6,45% 10,00% 0,00% 7,69% 

csütörtök 3 4   7 42,86% 57,14% 9,68% 20,00% 0,00% 13,46% 

péntek 5 1   6 83,33% 16,67% 16,13% 5,00% 0,00% 11,54% 

szombat 2 6   8 25,00% 75,00% 6,45% 30,00% 0,00% 15,38% 

vasárnap 1 2   3 33,33% 66,67% 3,23% 10,00% 0,00% 5,77% 

n.a. 7 1 1 9 77,78% 11,11% 22,58% 5,00% 100,00% 17,31% 

 31 20 1 52       
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d) Időpont szerint 
 

Relatív 
Abszolút 

Adott óra részaránya 24 órából Idősávok 

Miskolcon környéken 
nem 
bes. 

Összesen Miskolcon környéken nem bes. Összesen 

0.00-1.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.01-2.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.01-3.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.01-4.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4.01-5.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5.01-6.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6.01-7.00   1   1 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

7.01-8.00   1   1 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

8.01-9.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9.01-10.00   1   1 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

10.01-11.00 2     2 6,45% 0,00% 0,00% 3,85% 

11.01-12.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.01-13.00 3 2   5 9,68% 10,00% 0,00% 9,62% 

13.01-14.00 1 1   2 3,23% 5,00% 0,00% 3,85% 

14.01-15.00 1     1 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

15.01-16.00 3     3 9,68% 0,00% 0,00% 5,77% 

16.01-17.00 5 2   7 16,13% 10,00% 0,00% 13,46% 

17.01-18.00   4   4 0,00% 20,00% 0,00% 7,69% 

18.01-19.00 2 1   3 6,45% 5,00% 0,00% 5,77% 

19.01-20.00 1 3   4 3,23% 15,00% 0,00% 7,69% 

20.01-21.00 1 2   3 3,23% 10,00% 0,00% 5,77% 

21.01-22.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

22.01-23.00 1     1 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

23.01-24.00       0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

n.a. 11 2 1 14 35,48% 10,00% 100,00% 26,92% 

 31 20 1 52     
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e) Érintettek szerint 
 

Relatív 
Abszolút Város és környék 

megoszlása a kategóriában 
A kategória részaránya a kategóriák közül Részes járművek 

szerint 

Miskolcon környéken nem bes. Összesen Miskolcon környéken Miskolcon környéken nem bes. Összesen 

Szgk.+kp. 21 9   30 70,00% 30,00% 67,74% 45,00% 0,00% 57,69% 

Tgk.+kp. 1 2   3 33,33% 66,67% 3,23% 10,00% 0,00% 5,77% 

Busz+kp. 2 1   3 66,67% 33,33% 6,45% 5,00% 0,00% 5,77% 

Mkp.+kp.   1   1 0,00% 100,00% 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

Smkp.+kp.   1   1 0,00% 100,00% 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

Kp.+kp. 2     2 100,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 3,85% 

1 db kp. 1 6   7 14,29% 85,71% 3,23% 30,00% 0,00% 13,46% 

Gyalogos+kp. 4     4 100,00% 0,00% 12,90% 0,00% 0,00% 7,69% 

n.a.     1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,92% 

 31 20 1 52       
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f) A baleset típusa szerint 
 

Abszolút Relatív 
Balesettípusok 

Miskolcon környéken nem bes. Összesen Miskolcon környéken Miskolcon környéken nem bes. Összesen 

egy résztvevős 1 6   7 14,29% 85,71% 3,23% 30,00% 0,00% 13,46% 

ütközés balra kanyarodásnál                     

balra kanyarodó kerékpáros mögüle érkező járművel 3 2   5 60,00% 40,00% 9,68% 6,45% 0,00% 9,62% 

balra kanyarodó jármű neki balról érkező kerékpárossal 1     1 100,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

balra kanyarodó jármű neki jobbról érkező kerékpárossal 1     1 100,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

balra kanyarodó jármű szemből érkező kerékpárossal 2 1   3 66,67% 33,33% 6,45% 5,00% 0,00% 5,77% 

ütközés kereszteződésben (kanyarodás nélkül) 7 2   9 77,78% 22,22% 22,58% 10,00% 0,00% 17,31% 

frontális ütközés                     

frontális ütközés más forgalmi sávban 1     1 100,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

ütközés jobbra kanyarodásnál                     

jobbra kanyarodó jmű mellette jobbra egyenesen haladó kp.-ossal 2     2 100,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 3,85% 

jobbra kanyarodó jármű mögüle érkező kerékpárossal       0     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ráfutásos ütközés 1     1 100,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 1,92% 

ütközés előzésnél   4 1 5 0,00% 80,00% 0,00% 20,00% 100,00% 9,62% 

ütközés kikerülésnél       0     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ütközés kinyitott gk. ajtónak 2     2 100,00% 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 3,85% 

ütközés gyalogosokkal 4     4 100,00% 0,00% 12,90% 0,00% 0,00% 7,69% 

ütközés házi-, vagy vadállatokkal       0     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

más ütközés 3 4   7 42,86% 57,14% 9,68% 20,00% 0,00% 13,46% 

gépjármű alá esés   1   1 0,00% 100,00% 0,00% 5,00% 0,00% 1,92% 

más típusú baleset, vagy n.a. 3     3 100,00% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 5,77% 

Összesen 31 20 1 52       
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2.1.  Következtetések, cselekvési igények 

 

Bekövetkezésük helye szerint vizsgálva a baleseteket 
 

Folyópálya versus csomóponti környezet 
� Az összes baleset közel fele (46,2%) csomóponti környezetben történt. 
� Kimondható, hogy a városban a balesetek jellemzően nem a folyópályán történnek, 

hanem a kereszteződésekben, csomópontokban (Miskolcon 58,1%). 
� Ezzel szemben a Miskolc környéki balesetek 60%-a folyópályán következett be. 

 

Felület típusa 
� Az adatgyűjtési területen a balesetek kétharmada történt úttesten. A környéken ez az 

arány 85%, míg Miskolcon csak 54,8%.  
� Miskolcon a balesetek 12,9%-a kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton történt. Ez 

rendkívül magas arány, ha figyelembe vesszük az ilyen létesítmények teljes úthálózathoz 
viszonyított hosszát. 

� Miskolcon ugyanilyen gyakori (12,9%) a járdán történő baleset. 
 

Bekövetkezésük dátuma szerint vizsgálva a baleseteket 
� Jelentős eltérések mutatkoznak a balesetek havi eloszlásában. A két legkockázatosabb 

hónap az augusztus és a szeptember. 
� Jelentősen eltér a miskolci és a Miskolcon kívüli balesetek eloszlása. Miskolcon májusban 

történt a balesetek 16 %-a, ez a tavaszi csúcs a környéken nem tapasztalható. 
� A Miskolc környéki balesetek 45 %-a augusztusban és szeptemberben, 55 %-a júliusban, 

augusztusban és szeptemberben történt. 
 

� Figyelemre méltó, hogy Miskolcon keddi napon történt a balesetek egynegyede (!), 
további veszélyes nap a péntek (16 %). 

� A városkörnyéken a legkockázatosabb nap a szombat (30 %), de nagyon magas a 
csütörtökön bekövetkezett balesetek aránya is (20 %). 

 

� Az értékelést nehezíti, hogy a Miskolcon bekövetkezett balesetek több mint 
egynegyedénél, a környéki balesetek 5 %-ánál nem ismert a pontos dátum. 

 

Bekövetkezésük időpontja szerint vizsgálva a baleseteket 
� A 23.01-06.00 óra közötti időszakban nem történt baleset. 
� Feltűnő, hogy a reggeli csúcsforgalomban mind Miskolcon, mind a város környékén csak 

alig-alig történik baleset. A déli órákban kisebb mértékű halmozódás figyelhető meg. 
� Miskolcon egyetlen, az átlagostól kiemelkedő óra figyelhető meg, a délután négy és öt 

óra közötti időszak. 
� A környéken a délután négy és hat, valamint az este hét és kilenc óra közötti kétszer két 

órás időszakban kumulálódnak a balesetek. 
� Az értékelést megnehezíti, hogy a balesetek 27%-áról egyáltalán nem ismerjük 

bekövetkezésük időpontját, Miskolcon ez a balesetek több mint 35%-ára vonatkozik. 
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A balesetben érintettek szerint vizsgálva 
adódik, hogy a főként személygépkocsikkal történő kollíziók mellett Miskolcon a gyalogosokkal 
történő balesetek, a környéken az egy résztvevős balesetek száma jelentős. 
 
Az egy résztvevős balesetek két altípusa jellemző: 

1. Amikor a városi kerékpáros szabadidős, sport céllal elhagyta a várost, és lejtős szakaszon – 
képességeit, technikai tudását rosszul fölmérve – túl nagy sebességgel haladva nem tudja 
megtartani magát/kerékpárját. 

2. Amikor a – jellemzően ittas – vidéki kerékpározó járművezetésre képtelen állapotban 
minden külső ok nélkül (vagy olyan külső behatás következtében, amelyet járművezetésre 
képes állapotban elháríthatott volna) veszíti egyensúlyát és dől el járművével. 

 

Típusuk szerint vizsgálva a baleseteket 
� Nem ugyanolyan típusú balesetek jellemzőek Miskolcon, mint a város környékén. 
� Miskolcon a legtöbb baleset (22,6 %) útkereszteződésben történt, kanyarodás nélkül. A 

kanyarodás közbeni különféle ütközések aránya összesen 29 %, a kettő együtt 51,6 %. 
Látható, hogy ma a forgalomtechnika a közlekedőket csomóponti környezetben nem 
védi meg megfelelően. Nem is védheti meg, hiszen amikor a mai csomópontjaink 
többségét megtervezték, a kerékpáros közlekedéssel még marginálisan sem 
lehetett/kellett számolni. 

� Ezt követik (12,9 %-kal) a gyalogosokkal történt ütközések. 
� A környéki balesetek 30 %-a egy résztvevős volt. Nagyon jelentős az előzés közben 

bekövetkezett balesetek részaránya is (20 %). 
� Mind a városban, mind a környéken jelentős még a kerékpárosok balra kanyarodása 

közben bekövetkezett balesetek száma. 
 
A balesetek helye és típusa szerinti rendezés alapján megfogalmazható cselekvési igények 
Miskolcon: 

1. Miskolcon a legfontosabb teendő a csomóponti környezetek felülvizsgálata. Nem a 
folyópálya fejlesztése a legsürgetőbb, hanem a csomópontokban, útcsatlakozásokban kell 
segíteni a közlekedőknek a rálátási háromszögek biztosításával, a forgalomtechnika 
kerékpáros-barát átalakításával. Példaként kiemeljük a Petőfi-teret, ahol az északi oldal 
járműosztályozójának sávkorrekciójára és előretolt felállóhely kialakítására már tavaly is 
tettünk javaslatot. De beavatkozásra van szükség pl. a Miskolctapolcai út és a Középszer 
csatlakozásánál is, ahol a kerékpárút, illetve a Középszer dél felől nem belátható (2011-ben 
2 baleset). 

2. Paradigma-váltásra van szükség a beruházói és a tervezői gondolkodásban: nagyvárosban 
a szegélyen kívüli, gyalogosokkal házasított megoldások konfliktusokat hordoznak, ezért 
ahol lehet, szegélyen belül kell vezetni a kerékpáros forgalmat, a biztonságot pedig a 
forgalomtechnika gazdag eszköztárából válogatva lehet megteremteni. 

3. A gyalogos-kerékpáros konfliktusok, balesetek megelőzésének egyik eszköze a gyakorlatlan 
kerékpárosok útpályára szoktatása speciális tréningeken (bebiciklizés). Emellett fontos, 
hogy burkolati jelekkel is segítsük a kerékpáros közlekedést, és az autósokat is, akik 
számára újszerű jelenség az úttesten felbukkanó kerékpáros. Fontos szerepe van a széles 
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körű, az írott és elektronikus sajtóra, a közösségi médiára egyaránt kiterjedő, a 
célcsoportoknak igényeinek megfelelően felépített kommunikációnak. 

 
A balesetek helye és típusa szerinti rendezés alapján megfogalmazható cselekvési igények a 
környéken: 

1. Az egy résztvevős balesetek a jogszabályok, útügyi műszaki előírások, tervezési útmutatók 
felhasználásával kidolgozott forgalomtechnikai megoldásokkal nem előzhetők meg. 

2. A lejtőn túl nagy sebességre gyorsuló, és járművük fölött az uralmat elvesztő 
kerékpárosok baleseteinek megelőzésére kommunikációs kampányok javasolhatók. A 
megelőzést jól szolgálná a frekventált helyeket megelőző szakaszokon nagyméretű, a 
célcsoport megszólítására alkalmas, kreatív figyelemfelhívó táblák kihelyezése. A konkrét 
baleseti helyszínekre is érdemes lehet emlékeztető táblákat kihelyezni. Fontos a média 
nyújtotta lehetőségek kihasználása a közlekedők informálására. 

3. A kocsmából részegen hazavergődők számának csökkentésére hatékony javaslatot tenni 
sajnos nem tudunk. Ezt a csoportot a civil szervezetek nehezen érik el, de a tapasztalatok 
szerint a rendőri ellenőrzés, a büntetés réme sem elég visszatartó erő. 

4. A kerékpárosok előzése közben történt balesetek két fő 
okra vezethetők vissza. Egyik, amikor az előző gépjármű 
vezetője nem tart megfelelő oldaltávolságot, és 
elsodorja a kerékpározót, a másik amikor a kerékpáros 
balra befordul az őt előző jármű elé. 

5. Az elsodrásos balesetek ellen javasolható:  
– a szélességjelző megismertetése, népszerűsítése, 
elterjesztése a kerékpárosok körében, 
– kommunikációs kampány, ezen belül különösen 
– figyelemfelhívó ábrák elhelyezése autóbuszok, zárt 
felépítményű tehergépjárművek hátulján.  

 
 
A balesetek helye és típusa szerinti rendezés alapján megfogalmazható cselekvési igények a 
teljes adatgyűjtési területen: 

1. A balra kanyarodás közbeni balesetek ellen forgalomtechnikai beavatkozásokkal 
(közvetlen balra kanyarodást segítő felfestések, szigetek, közvetett balra kanyarodást 
segítő kerékpáros öblök) és a kerékpározók felvilágosításával, vezetéstechnikai tudásuk 
fejlesztésével védekezhetünk. 

 
 



 

 14 

3. Baleseti gócpontok (halmozódások) azonosítása, beavatkozási 

javaslatok 

 

3.1. Baleseti ponttérkép 

 

Azokat a baleseteket, amelyek bekövetkezésének helye behatárolható volt, Google alapú baleseti 

ponttérképen ábrázoltuk. A ponttérkép jelölései a kerékpáros sérülésének súlyosságára nem 

utalnak, tekintve, hogy erről nem álltak rendelkezésre adatok. 

Linkeltük viszont a ponttérképen a boon.hu portál – gyakran képes – tudósításait. 

 

A ponttérkép az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://kerekparosmiskolc.net/baleseti_pontterkep2011.html 

 

3.2. Baleseti gócpontok és beavatkozási javaslatok 

 

A 2011-es adatok alapján 3 gócpont azonosítható, ezek: 

1. Mikes Kelemen utca becsatlakozása a Görgey utcába 

2. Középszer becsatlakozása a Miskolctapolcai útba 

3. 2505 sz. út 39. szelvényét követő szakasz 

 

1. Mikes Kelemen utca becsatlakozása a Görgey utcába 

 

A rendőrségi esetleírások: 
2011.07.23.-án 20:02 órakor Miskolc, Görgey A. út- Mikes K. út kereszteződésében ismeretlen személy az általa 

hajtott 26"-os kerékpárral a Görgey út járdaszakaszáról az úttestre szabálytalanul lehajtva nekiütközött a neki bal 

oldalról, a Mikes K. útról érkező és szabályosan közlekedő Ismeretlen személy által vezetett Ismeretlen frsz.-ú, Fiat 

Punto típ. szgk. jobb oldali részének, ennek következtében a  kerékpáros személyi sérülést szenvedett, ill. a szgk.-

ban anyagi kár keletkezett.     

2011.08.27 napon 12:20 időpontban Miskolc, Mikes Kelemen utca és a Görgey Artúr út kereszteződésében 

Ismeretlen személy az általa hajtott Rockrider feliratú fehér színű mounten bike típ.-ú kerékpárral a Görgey Artúr út 

páros oldalán a járdán, és nem a kijelölt kerékpár úton, a belváros irányába közlekedve, és a járdáról megállás 

nélkül a Mikes Kelemen utcára ráhajtva, nem biztosított elhaladási elsőbbséget a Mikes Kelemen úton lefelé a 

Görgey út irányába közlekedő Ismeretlen személy által vezetett Ismeretlen frsz.-ú Ford Mondeo típ.-ú szgk.-nak, 

minek következtében az szgk. jobb első ajtajának ütközött. A kerékpáros megsérült.  
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Álláspontunk: 

Két baleset vált ismertté. Az érintett kerékpárosok minden esetben – szabálytalanul – a járdán 

közlekedtek, mindig délről, a Csabai kapui egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárút felől, majd a 

Mikes Kelemen utcából kihajtó személygépkocsival ütköztek. 

 

A balesetek rendre azért következtek be – és minden jóstehetség nélkül állítható, hogy 

beavatkozás híján fognak a jövőben is bekövetkezni –, mert a kialakított forgalmi rend a 

kerékpárosokat szinte ösztönzi az ezeket a baleseteket kiváltó szabályszegésre. 

 

Vegyük észre, hogy a használati szélesség, az optikai hatás ezen a járdaszakaszon szinte teljesen 

azonos azzal a gyalog- és kerékpárúttal, ahonnan a kerékpárosok az itt már járdának minősülő 

felületen továbbhaladtak. A nem tervezői és nem közútkezelői módon gondolkodó egyszerű 

kerékpáros számára az a kézenfekvő, és a legrövidebb utat jelentő megoldás, ha a belga sörözőtől 

egyenesen, a járdán folytatja tovább az útját. 

 

Beavatkozási javaslataink: 

Véleményünk szerint a balesetek – nem kisebbítve a ténylegesen szabályt szegők felelősségét – 

arra vezethetők vissza, hogy a kerékpárosoktól elvárt közlekedési magatartás nincs összhangban a 

kerékpáros közlekedés sajátosságaival. Ezért a megelőzés egyetlen igazán hatékony lehetősége, ha 

olyan forgalmi rendet alakítunk ki, amelyben az elvárt közlekedési magatartást semmilyen módon 

nem kell kikényszeríteni, hanem a közlekedők önként választják a tőlük elvárt viselkedést. Csak 

ebben az esetben igazán előremutató és preventív a forgalomtechnikai gondolkodás. 

 

Ehhez a teljes Csabai kapui kerékpárforgalmi nyomvonalrendszer újragondolása szükséges, 

valamint a Papszer utcai kerékpáros közlekedés rendezése. Kiindulni a kerékpáros főirányokból 

célszerű. A meghatározó főirány – tekintve, hogy a Csermőkei út nem kerékpáros-barát, ezt az 

útvonalat csak kevés kerékpáros választja – a város déli és nyugati része közötti áramlat. A Csabai 

kapuban összegyűlő, délről érkező áramlatok túlnyomó része a város nyugati részébe tart, és 

megfordítva. Számukra a Népkerthez való áttérés életszerűtlen és időveszteséget okozna. Ezért 

olyan haladási útvonalat kell kínálnunk, amely minden közlekedő számára biztonságos és a 

kerékpárosok számára is vonzó, akceptálható. 

 

Pontokba foglalva: 

1. 

A Csabai kapuban az Ifjúság úti lámpás csomópont és a belga söröző közötti szakaszon az egyoldali 

kétirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút helyett kétoldali egyirányú elválasztott gyalog- és 

kerékpárút kialakítása és kijelölése. Ez több kötöttség miatt bonyolult szakmai feladat, amelynek 

megoldása időt, pénzt és számos egyeztetést igényel. A Mikes utcai balesetek megelőzésében 

annyiban segít, hogy a továbbiakban javasolandó intézkedésekkel együtt összességében elveszi a 
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járdázás vonzerejét a dél felől érkező kerékpárosoktól, akik ezért nem is kerülnek a Mikes utcai 

konfliktusmezőbe, hiszen az útpálya ellentétes oldalán haladnak. Ha a Csabai kapu keleti oldalán 

érkeznek a Lévay József utcai lámpás csomóponthoz, kézenfekvő számukra, hogy útjukat a Népkert 

melletti gyalog- és kerékpárúton folytassák. 

A megoldás járulékos előnye, hogy csökken a Csabai kapu nyugati oldalán a becsatlakozásoknál a 

balesetveszélyes helyzetek, valamint a nyugati oldalon közlekedő gyalogosok és kerékpárosok 

közötti konfliktusok száma. Javulnak a gyalogosok közlekedési feltételei. Lényegesen csökken a 

gyalogos-kerékpáros konfliktusok száma az SZTK és Petneházy bérházak buszmegállóknál, valamint 

az SZTK előtti gyalogos-átkelőhely nyugati oldali járdakapcsolatánál (ezek ma égető gondok). 

További előny, hogy lehetővé válik a Semmelweis Kórház kerékpárral való szabályos 

megközelítése. 

A megoldás hátránya, hogy a kerékpárforgalom megjelenésével a keleti oldalon is 

generálódhatnak gyalogos-kerékpáros és autós-kerékpáros konfliktusok. Azonban ne feledjük, 

hogy a kerékpárforgalom ennél a megoldásnál megoszlik a két oldal között, így egy-egy oldalra 

kevesebb potenciális konfliktus jut, mint egyoldali kétirányú kerékpáros közlekedés esetén. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a kerékpáros érintettségű balesetek veszélye nagymértékben 

csökken. 

 

2. 

A belga söröző és a Mindszent tér között az ÉMOP-ban kialakított nyomvonal mindkét irány 

számára megfelelő (a hiányosságok megszüntetése után, pl. a már lekopott kerékpáros nyom 

burkolati jelek javítása, szegélysüllyesztés megoldása, stb.). 

 

3. 

A vonzó útvonal kialakításának harmadik fontos eleme a Papszer utca kerékpáros-baráttá 

alakítása, melynek fő eleme az egyirányú forgalmú szakasz kétirányú kerékpározhatóságának 

megoldása, melyre a kerékpáros civil szervezetek először 2011 februárjában tettek részletes 

javaslatot, azonban még mindig nem valósult meg. 

Ezzel a beavatkozással a Mindszent téri gyalogos-kerékpáros konfliktusok csökkentése is elérhető, 

ami különösen a templom előtti szakaszon lenne fontos. 

 

Beavatkozást tehát – paradox, de a fentiek alapján érthető módon – nem a gócpontban, hanem a 

hozzá vezető szakaszokon tartunk szükségesnek. 
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A helyes közlekedési magatartást az infrastruktúra körültekintő tervezése alapozza meg. 
 
A szubjektív biztonságérzet sugalmazása (és vele az objektív veszélyek konzerválása) helyett az objektív biztonság 
növelése és a közlekedők ismereteinek fejlesztése legyen a cél! 

 
 
 
 

 I I 
 Javaslat: eggyyoollddaallii  kkééttiirráánnyyúú  ggyyaalloogg--ééss  kkeerréékkppáárrúútt  hheellyyeetttt  

  kkééttoollddaallii  eeggyyiirráánnyyúú  ggyyaalloogg--ééss  kkeerréékkppáárrúútt  
 
   
 
 
 

 \ 
 

  JJaavvaassllaatt:: 

kkééttiirráánnyyúússííttááss  kkeerréékkppáárroossookk  sszzáámmáárraa 
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2. Középszer becsatlakozása a Miskolctapolcai útba 

 

A rendőrségi esetleírások: 
2011.06.14 -én 18:27 órakor a Miskolc, Tapolcai utca és a Középszer utca kereszteződésében Ismeretlen személy az 

általa vezetett Ismeretlen frsz-ú piros színű /régi Opel vagy Ford kis kategóriájú/ szgk.-val a Tapolcai utca irányából 

a Középszer utca irányába közlekedve a kerékpár út elé kihelyezett Állj Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblánál nem 

állt meg, ráhaladt a kerékpár útra minek következtében a neki bal oldalról Tapolca irányából a belváros irányába 

közlekedő Ismeretlen személy az általa hajtott és a tulajdonát képező Voitl típusú mtb kerékpárral, hogy az 

ütközést elkerülje vészfékezést hajtott végre. A fékezés közben a kerékpáros a földre esett, az ismeretlen jármű 

vezetője megállás segítség nyújtás és adatai hátrahagyása nélkül ismeretlen helyre távozott.  

2011.08.08-án 12 óra 40 perckor Miskolc, Középszer utca és a Miskolctapolcai úttal párhuzamosan haladó kerékpár 

út kereszteződésében, Ismeretlen személy az általa vezetett saját tulajdonát képező Ismeretlen frsz-ú VW Polo tip-ú 

szgk-val a Középszer úton a Miskolctapolcai út irányába közlekedve, figyelmen kívül hagyta a kereszteződésben lévő 

Állj, elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát, a kereszteződésbe behalad, ahol nem biztosított elhaladási elsőbbséget a 

neki jobb oldalról a Miskolc-Tapolca irányából a kerékpárúton közlekedő Ismeretlen személy által vezetett Csepel 

Camping tip-ú kerékpár részére, melynek következtében a kerékpáros, az elé behaladó VW szgk jobb hátsó 

ajtajának ütközött, amitől a jobb lába a pedálról lecsúszott, és azt a VW szgk. jobb hátsó kereke súrlódás szerűen 

érintette, amitől jobb lábfejének külső éle sérült. 

 

Álláspontunk: 

 

Két baleset történt, a baleset kerékpáros résztvevője mindkét esetben dél (Miskolctapolca) felől 

érkezett a kerékpárúton. Az ütközésben részes gépkocsik érkezési iránya nem volt azonos. 

 

A kerékpárutat mindkét keresztező irányból a kétirányú kerékpáros forgalomra utaló kiegészítő 

táblával ellátott B-002 Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla fedezi, az átvezetést jól látható, 

megfelelő állapotú U-026 Utat keresztező kerékpárút burkolati jellel (de csak ezzel – ami nem 

szabálytalan) jelezték. 

 

A konfliktusmező északi és keleti irányból jól belátható, déli és nyugati irányból a szabad rálátást a 

Középszertől délre fekvő társasház udvarának kerítése akadályozza. 

 

Beavatkozási javaslataink: 

1. A Miskolctapolcai úton dél felől érkező gépjárművezetők 

figyelmének felhívása elsőbbségadási kötelezettségükre az 

ábra szerinti egyedi tervezésű táblával. A Miskolctapolcai 

úton észak felől érkező gépjárművezetők figyelmének 

felhívása E-051 Út melletti kerékpárút jelzőtáblával. 

2. Az átvezetés kihangsúlyozása, felületének téglavörösre 

színezésével és a keresztező forgalmi sávok felől U-082 
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Torzított járműjelkép (kerékpár-2) burkolati jelek alkalmazásával. 

3. Az átvezetés burkolati jelének (sárga négyzetsor) külső széleihez sárga fény-

visszaverő burkolatprizmák beépítése. 

4. Az átvezetést megelőzően mindkét keresztező forgalmi sávra U-059 Kerékpárosok 

burkolati jel felfestése a rövidebb, 6 m-es változatban. 

5. A rálátást akadályozó társasházi kerítés és töltésének visszabontása helyszíni 

felmérés alapján (célszerűen egyesíthető a szakaszon szükséges járdaépítéssel). 

 

3. A 2505 sz. út egy szakasza 

 

A rendőrségi esetleírások: 
2011.08.27-n 12:40 órakor lakott területen kívül a 2505-ös számú közút 39 km 095 m szelvényében (Miskolc-Eger 

közötti útszakaszon ) Ismeretlen személy az általa hajtott és tulajdonát képező "Giant TCR" tip.-ú 

versenykerékpárral nem az út vonalvezetésének választotta meg járműve sebességét ill. kormányozta azt és a lejtős 

útszakaszon, egy a menetiránya szerinti erősen balra ívelésű útkanyarulatban az út jobb szélén lehaladt az útról és a 

szalagkorlátnak ütközött, melynek során személyi sérülést szenvedett.  

2011.09.17.-én 17:55 órakor a 2505.sz. út 39.km. + 050 méter szelvényében, Hollóstető irányából Lillafüred felé 

közlekedve Ismeretlen személy az általa hajtott 26"-os Mountain Bike típusú kerékpárral a kb. 4%-os lejtésű, neki 

balra ívelésű útkanyarulat előtt nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg járműve sebességét, 

ezért intenzíven fékezni kezdett, ennek során egyensúlyát vesztette, majd az úttestre esett, és személyi sérülést 

szenvedett. 

Álláspontunk: 

 

A 2505 sz. út 39. kilométerszelvényét követő mintegy száz méteres, bal ívű szakasz, ahol több 

bukás is történt, a vezetéstechnikai tudás, a saját kerékpározási képességek helyes felmérése 

esetén nem lenne különösen veszélyes a kerékpározókra. Nincs olyan útépítési, vagy 

forgalomtechnikai eszköz, amelynek alkalmazásával ezeket a baleseteket meg lehetne előzni. 

 

Beavatkozási javaslatunk: 

A hasonló – tisztán könnyelműségből – eredő balesetek megelőzése alapvetően csak a 

kerékpározók felvilágosításával lehetséges. Ennek egyik – külföldön többfelé elterjedt és sikeresen 

alkalmazott módja – speciális, egyedi tervezésű figyelmeztető tábla kihelyezése, melynek egy 

lehetséges képére javaslatot teszünk. 

 

A felvilágosítás másik fontos, kihasználandó eszköze a média. Folyamatosan kommunikálni kell, 

hogy milyen veszélyhelyzetekre kell fölkészülni kerékpáros közlekedésnél, és hogyan lehet a bajt 

megelőzni. 
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