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1. Bevezetés 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának beruházásában elkészült a város kelet-

nyugati irányú, B hálózati szerepű kerékpárforgalmi nyomvonala, mely további mintegy 1 km-es 

észak-déli szakasszal kapcsolódik a meglévő miskolctapolcai nyomvonalhoz is. 

A beruházás pályázati forrásból valósult meg, ezért elkészültével a beruházónak teljesítenie kell a 

pályázati indikátorokat. 

 

Az egyik ilyen fontos indikátor a kerékpáros forgalom volumene, melynek értékét a pályázati 

útmutató C 3.2.1. fejezet alapján kellett meghatározni. 

 

Az indikátor (értéke: 1128 kerékpáros/nap/kétirány) teljesülésének vizsgálata érdekében vált 

szükségessé a nyomvonal kerékpárforgalmának felvétele, melyet szerződés alapján a kerékpáros 

forgalom számlálásában tapasztalatokkal rendelkező Kerékpáros Miskolc Egyesület végzett el. 

 

A kerékpáros forgalomszámlálás eredményét ez az összesítő jelentés tartalmazza. 



 

 

 

2. A forgalomszámlálás módszere, körülményei 

 

A számlálással érintett pályázati nyomvonal 11 szakaszból áll. 

A számlálóhelyek kiválasztása a Megrendelővel egyeztetve történt. A kiválasztás szempontja az 

volt, hogy minden szakaszon legyen egy számlálóhely, és a számlálóhely legyen jellemző az adott 

szakaszra. 

A helyi sajátosságoktól függően a számlálás módszere keresztmetszeti vagy csomóponti. 

 

A számlálóhelyek áttekintése: 
 

Szakasz Számlálóhely Módszer 

1. Tiszai pu., a térképes tájékoztató táblánál keresztmetszeti 

2. Szemere u. és Arany János u. kereszteződése csomóponti 

3. Erzsébet tér, a múzeum épületénél keresztmetszeti 

4. Ilona u. és ÉTM csomópontja (Penny) csomóponti 

5. ÉTM és Kőporos csomópontja csomóponti 

6. Kőporos, a József utca előtt keresztmetszeti 

7. Andor utca keresztmetszeti 

8. Liszt Ferenc utca, a térképes táblánál keresztmetszeti 

9. Andrássy út, a stadionnál keresztmetszeti 

10. Könyves, Kandó, Köztársaság utcák csomópontja csomóponti 

11. Belga söröző csomóponti 

 

 
 

A számlálás megtervezésekor– az ÉMOP pályázati kiírásában is hivatkozott – ÚT 2-1.203:2010 sz. 

útügyi műszaki előírást tartottuk mérvadónak, különösen azokban az esetekben, amikor ütközés 

volt a Helyi közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása című MAUT 5. sz. tervezési 

útmutatóban foglaltakkal. 

 

Az ÚT 2-1.203:2010 sz. ÚME 20. fejezetében foglaltak figyelembe vételével a számlálás 

időtartamát munkanapi 2x3 órában határoztuk meg. 

Reggeli számlálás Miskolc sajátosságainak megfelelően 6-9 óra között, délutáni pedig 15-18 óra 

között. 



 

 

 

 

Elvégeztük a számlált értékek 24 órára történő korrigálását is. A MAUT 5. sz. tervezési útmutató 

alapján a MOF nem üdülő jellegű forgalom esetén a napi forgalom 9%-ának felel meg. Tekintettel a 

kerékpáros forgalom lefolyásának tapasztalataira, a csúcsóra forgalom a napi forgalom 10%-át 

adja ki, ezért a jelentésben a 10%-os érték figyelembe vételével számítottuk ki az ÁNF értékét. 

 

Mivel a kerékpáros közlekedés más modalitásoknál érzékenyebb az időjárási körülményekre, az 

Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján (forrás: www.omsz.hu) bemutatjuk a számlálás 

idején Miskolc városra közölt adatokat (a számlálás idejének időjárása kedvezőnek minősíthető). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számlálás idején az érintett nyomvonalon, ill. környezetében nem végeztek olyan munkákat a 

közutakon, ill. a kerékpárforgalmi létesítményeken, amelyek az elkorlátozás miatt befolyásolhatták 

volna a kerékpáros forgalmi áramlatokat. 



 

 

 

3. Számlálási eredmények 

 

 

A teljes nyomvonalra (1-11. szakaszok) vonatkozó végeredményt az alábbi táblázatban foglaltuk 

össze. (A táblázatban a százalékértékek a számlálóhelyeknél az adott számlálóhely összes 

számlálóhelyhez viszonyított részarányát, a végeredménynél pedig a reggeli, ill. délutáni számlálás 

teljes 6 órából való részarányát jelentik.) 

 

szakasz kód számlálóhely reggel % délután % összesen % 

1 8 Tiszai pu-nál kerékpárút kezdete 47 2,90% 73 2,93% 120 2,92% 

2 20 Szemere/Arany János kereszteződés  139 8,58% 247 9,90% 386 9,38% 

3 9 Erzsébet tér 154 9,51% 231 9,26% 385 9,36% 

4 18 Ilona utcai Penny 210 12,96% 319 12,79% 529 12,86% 

5 15 Vologda/Kőporos csomópont 213 13,15% 321 12,87% 534 12,98% 

6 3 Kőporos, a József utcánál 196 12,10% 309 12,39% 505 12,28% 

7 5 Andor utca 193 11,91% 303 12,15% 496 12,06% 

8 6 Liszt Ferenc utca 12 0,74% 18 0,72% 30 0,73% 

9 7 Andrássy út a stadionnál 107 6,60% 125 5,01% 232 5,64% 

10 16 Könyves/Kandó 75 4,63% 133 5,33% 208 5,06% 

11 17 Belga söröző 274 16,91% 415 16,64% 689 16,75% 

ÉMOP mindösszesen 1620 39,37% 2494 60,61% 4114 100% 

 

Megállapítható, hogy a pályázati nyomvonalon jelentős kerékpáros forgalom tapasztalható, mely 

összességében többszörösen meghaladja a pályázati indikátorként a pályázati kiírásban foglaltak 

alapján meghatározott értéket. 

 

Az eredmények értékelése szakaszonként 

 

1. szakasz 

 

Számlálóhely: Tiszai pályaudvarnál, az 1. sz. információs tábla előtt 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 28 kp 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 280 kp, 84 E. 

 



 

 

 

2. szakasz 

 

Számlálóhely: Szinva terasz, Arany János utca és Szemere utca kereszteződésénél 

Számlálás módja: csomóponti 

Számlálóhely MOF: 96 kp 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 960 kp, 288 E. 

 

3. szakasz 

 

Számlálóhely: Erzsébet tér, a Herman Ottó múzeumnál 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 99 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 990 kp, 297 E. 

 

4. szakasz 

 

Számlálóhely: ÉTM mellett, az Ilona utcai lámpás csomópontnál, a Penny előtt 

Számlálás módja: csomóponti 

Számlálóhely MOF: 128 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 1280 kp, 384 E. 

 

5. szakasz 

 

Számlálóhely: ÉTM, Thököly u. és Kőporos csomópontja 

Számlálás módja: csomóponti 

Számlálóhely MOF: 138 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 1380 kp, 414 E. 

 

6. szakasz 

 

Számlálóhely: Kőporos utca, a József utca előtt 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 133 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 1330 kp, 399 E. 

 



 

 

 

7. szakasz 

 

Számlálóhely: Andor utca 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 129 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 1290 kp, 387 E. 

 

8. szakasz 

 

Számlálóhely: Liszt Ferenc utca 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 9 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 90 kp, 27 E. 

 

9. szakasz 

 

Számlálóhely: Andrássy út a stadionnál 

Számlálás módja: keresztmetszeti 

Számlálóhely MOF: 49 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 490 kp, 147 E. 

 

10. szakasz 

 

Számlálóhely: a Könyves, Kandó, Köztársaság utcák csomópontja 

Számlálás módja: csomóponti 

Számlálóhely MOF: 55 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 550 kp, 165 E. 

 

11. szakasz 

 

Számlálóhely: Szinva terasz, az Arany János utca és a Szemere utca kereszteződésénél 

Számlálás módja: csomóponti 

Számlálóhely MOF: 157 kp. 

Számlálóhely átlagos napi kerékpárforgalma: 1570 kp, 471 E. 

 

Az 1-11. szakaszok eredményeit a következő táblázat részletesen, negyedórás bontásban 

tartalmazza. (A táblázat utolsó oszlopában az adatokat egységjárműben is feltüntettük.) 



 

 

 

 

 



 

 

 

4. Összevetés korábbi adatokkal 

 

 

A kerékpáros forgalom fejlődésének bemutatása érdekében érdemes összevetni a mostani 

számlálás adatait a korábbi években regisztrált forgalommal. 

 

Forgalomszámlálást ugyanis végeztünk már 2011-ben és 2012-ben is. Sajnos ezek adatai általában 

nem vethetőek össze a mostani számlálás adataival, mert a számlálópontok többsége nem az 

ÉMOP-os nyomvonalon volt. 

 

A korábbi számlálások eredménye is tartalmazta azonban a Kőporos/ÉTM csomópont adatait, 

ezért ennek a csomópontnak a példáján szemléltetjük a forgalom fejlődését. A táblázat az egyes 

években a csomópontban számlált kerékpárforgalmat tartalmazza, majd a 2011-ről 2012-re, a 

2012-ről 2013-, végül a 2011-től 2013-ig két esztendő alatt megvalósult növekedés mértékét. 

 

Év 2011 2012 2013 2011-12 2012-13 2011-13 

Délelőtt 66 158 213 139,39% 34,81% 222,73% 

Délután 80 201 321 151,25% 59,70% 301,25% 

Összesen 146 359 534 145,89% 48,75% 265,75% 

 

Látható, hogy ebben a csomópontban a legutóbbi évben is rendkívül nagy mértékben nőtt a 

kerékpáros forgalom. 

 

A csomópont a város kerékpáros közlekedésének egyik meghatározó helyszíne, amely nagyon 

alkalmas a kelet–nyugat irányú forgalomáramlás jellemzésére, ezért adatait a következő oldalon 

forgalomterhelési ábrákon is bemutatjuk. 

 

A felső ábra a 2012-es, az alsó ábra az idei évben mért értékeket mutatja. 

 

Az idei ábra szemléletesen mutatja a klasszikus kerékpáros főirányokat, és azt is, hogy ezek nem 

változtak, a kerékpározók túlnyomó többsége nem veszi igénybe a Győri kapui hurkot, hanem 

közvetlenül közlekedik. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


