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Tisztelt Közlekedési Felügyelet! 

 

A tárgybani beruházás bemutatott tervek szerinti megvalósítása súlyos kérdéseket vet föl, amennyiben a 

XXI. században legdinamikusabban fejlődő modalitás, a kerékpár belváros és Martintelep/Szirma közötti 

kapcsolatát rendkívüli módon megnehezíti. 

 

Magyarország közlekedéspolitikai céljai között kiemelten jelenik meg a fenntarthatóság, és ezen belül a 

kerékpár, mint legfenntarthatóbb modalitás részarányának növelése. 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület által 2011-ben és 2012-ben elvégzett kerékpáros forgalomszámlálás 

eredményei azt mutatják, hogy a város többi részeihez képest az érintett két városrész és a belváros közötti 

kerékpáros forgalom volumene alacsonyabb, mint a város többi részein tapasztalható, és a két évet 

tekintve a növekedés dinamikája is csupán fele a városban jellemző növekedési dinamikának. Mindez 

alapvetően a belváros kerékpáros szempontból nagyon nehéz megközelíthetőségének következménye, 

pedig igény itt is lenne a kerékpáros közlekedésre. 

 

Ezért a Kerékpáros Miskolc Egyesület fokozott várakozással tekint az Y-beruházás elé, és hangsúlyozza, hogy 

a beruházásnál fontos, hogy a szabad modalitásválasztás lehetősége ne sérüljön. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy feltétlenül szükséges az érintett városrészek és a belváros kapcsolatának – versenyképes eljutási időt 

lehetővé tevő – megoldása kerékpárral is. 

 

Jelen állapotukban a tervek a kerékpáros közlekedést nem veszik figyelembe, kivéve az arra vonatkozó 

utalást, hogy ismeretlen időben megvalósuló más beruházás keretében valósul meg a két városrész és a 

belváros kerékpáros összeköttetése a Tiszai pályaudvar kezdőponti váltókörzete alatt vezetett aluljáróval, 

mely az ÉMOP-kerékpárúthoz köt be. 

 

Ezzel a megoldással több gond van, a legfontosabb problémák: 

1. Megvalósulásának ideje bizonytalan, így közlekedési lehetőségként érdemben egyelőre nem lehet 

vele számolni. 

2. Az aluljáró általunk ismert tervei nem felelnek meg a kerékpáros közlekedés követelményeinek. 

3. Tisztázatlan, hogy az aluljáróból kb. a Tiszai pályaudvar nyugati oldalához kijutó kerékpáros hogyan 

éri el az ÉMOP-kerékpárutat. 

 



 

 

 

Fentiekre tekintettel a Kerékpáros Miskolc Egyesület kéri az Y-beruházás olyan áttervezését, amely nem 

diszkriminál modalitásokat, és megnyugtatóan biztosítja a kerékpáros közlekedés lehetőségét. 

Bármely, az említett követelményt teljesítő megoldást örömmel fogadunk, legyen az szegélyen belüli, vagy 

kívüli vezetés.  

Látjuk természetesen, hogy rengeteg a kötöttség, ennek ellenére biztosak vagyunk benne, hogy lehet és kell 

is olyan kompromisszumot találni, amely mindenki számára biztosítja úti céljának elérését, közlekedjék 

bármely modalitással. 

Hangsúlyozzuk, hogy nem feltétlenül szükséges a tervezett építési beavatkozások módosítása, kezelhető 

forgalomtechnikai kérdésként is. 

 

Ötlet szintjén felvetünk két megoldási lehetőséget, jelezve, hogy többféle más megoldás is lehet, csak az a 

fontos, hogy végre épüljön be szempontként az, hogy a kerékpáros közlekedést is biztosítani kell. 

 

A Brit Közlekedési Minisztérium 1997-ben dolgozta ki a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére javasolt 

prioritási sorrendjét, ezen belül az útpálya felületének újrafelosztása megelőzi a szeparált infra létesítését. 

Az Y-tervekben szereplő 3,5 m forgalmisáv-szélességek módosításával belső sávként 3,0 m, külső sávként 

4,0 m WOL alkalmazásával (utóbbin esetleg kerékpáros nyom burkolati jelekkel is segítve) építés nélkül 

növelhető a kerékpáros forgalom biztonsága. Előnye, hogy gyakorlatilag csupán felfestéssel megvalósítható, 

jelentős többletköltsége nincs, a létesítmények kapacitását érdemben nem befolyásolja. 

 

Más szemléletű megoldás, ha a kerékpárosokat a lehető legrövidebb úton vezetjük át az ÉMOP-

nyomvonalra. Ez szeparált megoldás, mint ilyen, a város számára vélhetően szimpatikusabb. Megvalósítása 

például úgy lehetséges, ha az Y-felüljáró kiegészül egy negyedik, a Szinva-parti kerékpárúthoz vezető ággal. 

Az önálló kerékpáros ág céljára egyszerű és olcsó faszerkezet is tökéletesen megfelel. A megoldás hátránya 

a jelenlegi tervhez képest többlet költségek fölmerülése, valamint, hogy a felüljárón a kerékpáros ág miatt a 

jelzőlámpa fázisterve szükségszerűen módosulna. 

 

Kérjük felvetésünk figyelembe vételét, és a tervek minden modalitásra, így a kerékpárra vonatkozóan is 

korrekt közlekedési feltételeket biztosító pontosítását. Kerékpáros szempontból bármilyen megoldás 

elfogadható, amely lehetővé teszi a két városrész és a belváros kapcsolatát, de mintegy tízezer ember – 

közlekedési szempontból tekintve – „gettóba zárása” elfogadhatatlan. 

 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület felajánlja, hogy a megoldás keresésében készséggel együttműködik, 

javaslataival segíti a folyamatot. 
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