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1. Forgalomcsillapítás Diósgyőrben 
 

Ősszel az EMH keretében egyhetes nagykampány 
 Előkészítését célozta az Iskolába kerékpárral és gyalog című előadás 
 A kampányban részt vevő iskolák közlekedési problémái 
 Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola: egyirányúsítás 
 Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola: Kiss tábornok úti átkelőhely biztonságnövelése 
 Könyves Kálmán Általános Iskola: további pontosítások, burkolati jelek, középsziget 

 
Gyalogosok biztonsága – ezzel is foglalkozunk  



 

 

Következő kampányesemény 
 

 
 
30 km/órás övezet. Jó vagy rossz nekem? – Vincze Tibor előadása 
 
2018. május 25. (holnap) 17:00, 
Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola, Nagy Lajos király útja 14.  



 

 

Szakszerű csillapításra máshol is szükség van 
 

 
 

A megfelelő csillapítás nem csupán kerékpáros érdek, aggasztóak a gyalogosbaleseti tendenciák. 

? 



 

 

2. TÁVOLSÁG – tartós barátság 

 



 

 

3. Tervezések 
 
Nincs információ 
 Arról is érdemes beszélni, amivel koncepcionálisan nem értünk egyet, hiszen pl. a 

forgalomtechnika javítható 
 
  



 

 

4. Figyelemre érdemes példa 
 

  



 

 

5. Megújuló városi honlap 
 
 
A közlekedés a városi élet szerves része, fontos, hogy megfelelően legyen megjelenítve a honlapon: 
 Abszolút egyetértünk a közösségi közlekedés priorizálásával 

 de nem a megjelenítés kizárólagosságával 
 a fizető gépjárműparkolás azonban nem közösségi közlekedés 

 Javasoljuk a honlap közlekedési részében megjeleníteni a közlekedés értékrendjét, mit kíván tenni 
ezekért a város, mit vár el polgáraitól és az ide látogatóktól 
 fenntartható, ezen belül az aktív közlekedési módok melletti elkötelezettség 
 a honlap látogatóinak ösztönzése a fenntarthatóbb közlekedésre 
 mindenki, de különösen a védtelen úthasználók számára biztonságos közlekedés 

 További javaslataink 
 a gyalogos és a kerékpárközlekedés tárgyalása 
 utalás a helyközi közösségi közlekedési kapcsolatokra 
 a parkolással foglalkozó rész ne korlátozódjék a gépjárműparkolásra, hanem tárgyalja a 

kerékpárparkolást is 
 a megközelíthetőség egységes kezelése a városhoz tartozó társaságok webes felületein, a 

megközelítési módok fenntarthatóság szerint priorizált sorrendjében 



 

 

6. Üzemeltetés, fenntartás 
 
Aktuális kérdések 
 Városgazda: tavalyi kapcsolatfelvétel 

eredményeként érzékelünk előrelépést 
 Költségvetés: egy ember egyhavi 

fizetése kevés egy ekkora város 
hálózatának működtetésére 

 Tél: még mindig vannak 
szóróanyagmaradványok a városban 

 Andor utcai tengely folyamatos szinten 
tartása 

 Kerékpározható hálózat folyamatos 
használhatósága 

 Burkolati jelek felújítása 
 Kilencedik utcai átvezetés javítása 
 Szent György utca – Lidl közötti szakasz: 1. május eleji veszélyhelyzet 2. burkolat hullámossága 
 DVTK kerékpártámaszok: jó, hogy a város legnagyobb bringaparkolója, az alkalmazott T-profil nem 

a legszerencsésebb 
 Tervez-e a város lépéseket a dízel szennyezés kezelésére? 

  



 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 
 


