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1. Belváros – Robert Bosch Park közötti kerékpáros kapcsolat 
 

Előzmény: 
� A fejlesztést tavaly tárgyalta a 28-as TOP munkacsoport. 
� A Petőfi/Arany János tér és a húszemeletes ház között két útvonal:  

1. Szentpéteri kapuban úttesten vegyes forgalom+közös használatú buszsáv (ahogy jelenleg is), 

2. kisforgalmú Huba utca igénybe vétele. 
� A húszemeletes ház és a Bosch között koppenhágai típusú kerékpárút. 

 
Megvan hozzá: 

� Huba utca kétirányú kerékpározhatósága (2012-től). 
 
Elmaradás: 

� Petőfi tér és Arany János tér kerékpárosbarát korrekciója (három éve húzódik). 
� Kommunikáció, társadalmasítás, képzés. 

 
KME álláspont: 

� A város egyik legfontosabb nyomvonaláról van szó, bármilyen jó fejlesztést támogatunk. 
� Az eddigiekhez hasonló balesetveszélyes, nem kapacitív, korszerűtlen megoldás elfogadhatatlan. 
� A város a tervezéseknél vegye figyelembe a kerékpáros közlekedés szempontjait is. 



 

 

1. Kerékpárosbarát csomóponti forgalmi rendek 

2. Vegyes forgalom + kerékpározható buszsáv 

3. Koppenhágai típusú kerékpárút 

4. a) Mindkét irányban kerékpározható egyirányú/hamis egyirányú forgalmú út 

4. b) Kisforgalmú utca 
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Róla beszélünk (1): 

 



 

 

Róla beszélünk (2): 
 

���� Általában ráaszfaltozással (az útfelület 
újrafelosztásakor) vagy szélesítéssel készülhet. 

���� Kerékpárosokra méretezett pályaszerkezet (de 
pl. K-szegélyes változatnál ettől el lehet térni). 

���� Vízelvezetésről gondoskodni kell. 
���� Használati szélessége (egy irányé): 

2,00 m, de legalább 1,75 m, 
szűkületben (<50 m) 1,00 m. 

���� Ha a szűkület >50 m, típusváltás: nyitott kerékpársáv, vagy kerékpáros nyom. 
���� Biztonsági távolság a gépjármű forgalmi sáv felől nem szükséges, de 0,25 m alkalmazható (kiemelt 

szegélyes változatnál mindig szükséges a biztonsági távolság!). 
���� Jelölés: Kerékpársáv jelzőtáblával, és kerékpáros osztóvonallal. 
���� Csomópontokon általában a gépjármű forgalmi sávok szintjére süllyesztve, kerékpársávként 

vezethető át. (De a TÚ ajánlása szerint kisebb forgalmú utakon saját szintjén vezethető, így kisebb 
forgalomcsillapító küszöb is egyben.) 

���� Gyalogosátkelőnél szintén a gépjármű forgalmi sávok szintjére kell süllyeszteni a sávot. 
���� Ha a sáv megszűnik, és a kerékpárforgalom az úttesten halad tovább: fonódó szakasz, 

menekülőtérrel. 
���� Parkolósáv, buszmegálló kezelése: többféle megoldás, lásd TÚ.   



 

 

2. Szervezeti változások 
 
Kapcsolattartóink változnak: 

� Új kontaktlistát kérünk. 
 
Friss tapasztalataink a 
Városgazdával: 

� ÉTM forgalomtechnikai 
tükör – javítva. 

� Búza tér, sérült támasz – 
javítva. 

� Csabai kapu, STOP táblák 
– ránőtt növényzet 
lenyírása még várat 
magára: sürgős, 
közlekedésbiztonság! 

 
Köszönjük, az első kettő 
valóban nagyon gyorsan, 
világszínvonalon ment!



 

 

3. Információ 
 

Nagyobb kerékpáros tervezések, kivitelezések: 
� Petőfi tér, Arany tér 
� Papszer 
� Tízeshonvéd utcai kerékpársáv 
� Bajcsy-Zsilinszky utcai kerékpársáv 
� ÉTM/Kőporos átvezetés 
� Sétálóutca forgalomtechnikája 
� Arany János és Corvin utcák lámpás csomópontja 
� Átvezetés a Futó utca és Miskolctapolcai út jelzőlámpás csomópontjában 
� Avasi járda (Testvérvárosok útja és Tesco között) 

 
Nagy tervezések: 

� KTM, ÉTM, Vargahegy 
� Y-híd 
� TOP 

 

Egységes elvek szerinti belvárosi és lakóövezeti forgalomcsillapítás: 
� Az egységes elveket kidolgozó munkacsoport életre hívása, működtetése  



 

 

Éves kisbeavatkozások: 
� Shortcut: Kossuth utca, Szent László utca 
� Egyirányú utcás program folytatása 
� Előnyitás (kerékpáros előzöld) a Levente vezér utcánál és a Mindszent téren 
� Kísérleti kerékpáros lábtámaszok 

 

Egyebek: 
� Terelőutat jelző szett a Szent István térre 
� Sétálóutcai kerékpárparkolás megoldása 
� Csabai kapui egyirányú utcák ellenőrzése 
� Szinva terasz: nyomvonal módosítása 

 



 

 

4. Kerékpárparkolás, szolgáltatások 
 

Kerékpárparkolás sportlétesítményeknél: 
� A Tapolcai Strandon elkövetett hibát kellene elkerülni. 
� DVTK stadion, Selyemréti Strand, Kemény Dénes Uszoda. 
� Legyen funkcionális megoldás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Szolgáltatások: 

� Kőbányai példa: új szervizpont. 
� Többféle szolgáltatást kellene fejleszteni itt is. 



 

 

5. Élhető város – CNG – PMx 
 

CNG: 
� A fejlesztést mindig támogattuk, ha megvalósul, nagy és fontos eredmény lesz. 
� Hasznosulásához a környezeti szempontokra figyelő fordák szükségesek. 
� Belváros, és É-D tengely (3 kórház, 2 nagy rendelőintézet) PMx-terheléstől mentesítése. 
� Bükki útvonalak (5, 15). 
� Kerékpáros szempontból is így előnyös. 

 
PMx: 

� 2013-2014-ben a behozott import használtautók 95%-a dízel. 
� Jellemzően rossz műszaki állapotú, sokat futott, gyakran chiptuningos járművek. 
� Környezetvédelmi szempontból hatásuk kritikus: okádják a füstöt. 
� Gyalogosok, gyermekek, kerékpárosok egészségének, építményvagyon megóvásának igénye. 
� Szükséges az ellenőrzés. 

 

  



 

 

6. Attitűd (1) 
 
Párakapu 
(Gyula) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotó: gyulaihirlap.hu  



 

 

7. Attitűd (2) 
 

Kerékpáros rendőr (USA)  
 



 

 

8. Tanulás – 1. Kerékpáros Miskolc Szakmai Nap 
 
2015. április 24. 
 

Értékelés: 
� A szakmai nap országos 

visszhangot keltett. 
� A támogatást köszönjük. 
� Aki részt vett, köszönjük. 
� A távolmaradásokat sajnáljuk, 

különösen azt, ha a korszerű 
tudás nem jelenik meg a 
városfejlesztésben. 

� A szakmai nap teljes anyagát 
(prezentációk, videók, CPH 
tervezési útmutató) elérhetővé 
tettük szakmai honlapunkon. 

� Tervezzük a folytatást.  



 

 

 

 
 

Köszönjük a figyelmet! 


