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Bevezetés 
 
Európa legtöbb nagyvárosában a kerékpár a városi közlekedési módok közül 10‐15%‐os részarányt 
képvisel.  Magyarország  lemaradása  ezen  a  téren  jelentős,  de  a  legutóbbi  években  imponáló 
növekedésnek  lehetünk  szemtanúi. A nemzetközi és hazai  trendek alól Miskolc  sem kivétel: míg 
néhány éve  szinte kuriózum volt a város utcáin egy‐egy kerékpáros  fölbukkanása, mára már 5% 
körüli a részarányuk a forgalomban. 2011‐ről 2012‐re a városban a kerékpárral közlekedők száma 
megduplázódott, 2012‐ről 2013‐ra – előzetes adataink szerint – további mintegy 50%‐kal nőtt. Erre 
akkor is oda kell figyelni, ha az abszolút szám még mindig viszonylag alacsony. 
 
Külföldön már  általánosan  ismert,  itthon most  ébredünk  rá,  hogy  a  kerékpár  fontos  gazdasági 
tényező.  Az  egyre  több  kerékpáros  egyre  komolyabb  vásárlóerőt  képez,  ezért  minden 
kereskedelmi létesítmény elemi érdeke, hogy magához kösse a kerékpáros fogyasztókat. 
 
A  Szinvapark bevásárlóközpont  a 165 ezres Miskolc  központi  részén helyezkedik el. Közvetlenül 
mellette halad el a város kelet–nyugati tengelyén a Szinva kerékpárút, mely összeköttetésben van 
a  déli  irányban  vezető,  a  Miskolci  Egyetemet  és  Miskolctapolcát  a  hálózatba  kapcsoló 
kerékpárforgalmi  nyomvonallal  is.  Ez  a  fekvés  kiváló  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  Szinvapark  a 
kerékpáros szegmens felé nyisson. 
A téma vizsgálatakor érdemes azt is figyelembe venni, hogy a kerékpárral közlekedőknek nemcsak 
a számuk, hanem az összetételük is változóban van. Míg a hazai nagyvárosokban a kerékpár sokáig 
„a szegények autója, busza” volt, addig napjainkban egyre szélesedik a kerékpárosokon belül az a 
jó  vásárlóerővel  rendelkező  réteg,  melynek  képviselői  egészség‐  és/vagy  környezettudatos 
motivációból, meggyőződésből választják a kerékpárt. Közöttük sok a dinamikusan élő fiatal. 
 
Egyre  határozottabban  érzékelhető  tehát  a  városban  a  kerékpárral  közlekedők  számának 
növekedése.  Azonban  ahhoz,  hogy  a  kerékpárosok  felkeressék  a  Szinvaparkot,  a  kerékpárokat 
valahol  el  kell  helyezni.  Jelenleg  összesen  8  db  kerékpár  elhelyezésére  elegendő  kapacitás  áll 
rendelkezésre, de ez a kerékpárparkoló sem műszaki, sem vagyonvédelmi szempontból nem felel 
meg a mai követelményeknek. Pedig az utóbbi szempont  is rendkívül fontos, hiszen ma már nem 
ritkaság a félmilliós értékű kerékpár sem. 
 
A  fentieket  fölismerve  kérte  fel  a  Szinvapark  Bevásárlóközpont  vezetése  a  Kerékpáros Miskolc 
Egyesületet a kerékpárparkolási koncepció kimunkálására. 
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1. A jelenlegi parkoló bemutatása 
 
A meglévő kerékpárparkoló a Szinva északi partja mellett, a Szinvapark déli főbejáratánál létesült. 
 

 

Vele szemben három kifogás fogalmazható meg: 
1. Korszerű támaszok helyett ún. felnigyilkos fémállványokból áll, amelyek nem alkalmasak a 

mai, nagy értékű kerékpárok sérülésmentes állapotban való biztonságos  rögzítésére, és a 
lopás elleni védelmi eszközök használatára. 

2. A parkoló vagyonvédelme nem megoldott. 
3. A kapacitás (8 férőhely) elégtelen. 

 
Fentiek alapján nem meglepő, hogy a kerékpározók nem szívesen használják a parkolót,  inkább a 
Szinva hídjához lakatolnak. E parkoló elbontását javasoljuk. 
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2. A kerékpárparkolási szükséglet meghatározása 
 
Az elvi szükséglet meghatározásához az OTÉK (többször módosított 253/1997. sz. Korm. rendelet) 
7. mellékletében meghatározott értékek vehetők figyelembe. 
 

2a.  Kereskedelemi egység 0‐1000 m2‐
ig 

Az  árusító  tér  minden  megkezdett  150

m2 alapterülete után 2 db 

2b. 
Kereskedelemi  egység  1000 

m2 felett 

Az  árusító  tér  minden  megkezdett  500

m2 alapterülete után 2 db 

4.  Vendéglátó egység  A  fogyasztó  tér  minden  megkezdett  75  m
alapterülete után 2 db 

10.  Igazgatási, ellátó,  szolgáltató, nem 
fekvőbeteg‐ellátó egység 

Az iroda‐ vagy ellátó terület minden megkezdett 100 
m2 alapterülete után 1 db 

12.  Ipari egység  Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db 

13.  Raktározási, logisztikai egység 
A  raktárterület  minden  megkezdett  10  000 

m2 alapterülete után 1 db 
Ezen  előírások  csak  új  építésű  létesítmények  esetén  kötelezőek.  Meglévő  létesítménynél  a 
tényleges és várható igényekből, valamint a tervezési terület kötöttségeiből célszerű kiindulni. 
A tervezés során ezért az OTÉK‐ot csak  irányadónak tekintve, a ténylegesen várható szükségletet 
és a rendelkezésre álló alkalmas helyet vettük figyelembe. 
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3. A kerékpárparkolók alapelemei, a kerékpárparkolók  létesítésének 
alapkövetelményei 

 
A  kerékpárok  rögzíthetők  támaszokhoz,  vagy  elhelyezhetők  rekeszekben.  Utóbbiak  előnye  az 
időjárási  hatásoktól  és  az  ellopástól  való  nagyobb  védettség,  hátrányuk,  hogy  a  kerékpárok 
elhelyezése, kivétele időigényesebb, nehézkesebb. 
Ezért  rövid  távú  parkolásra  (egy  bevásárlóközpont  parkolási  szükséglete  tipikusan  ilyen) 
előnyösebb a támaszok alkalmazása, kiegészítve bizonyos védelemmel. 
A hazai kereskedelemben is forgalmazott különféle kerékpárállványok nem alkalmasak kerékpárok 
biztonságos megtámasztására és rögzítésére, ezért alkalmazásukat egyáltalán nem javasoljuk. 
 
A kerékpártámaszokkal szembeni követelmények: 

 A két legfontosabb elvárás, hogy biztonságosan megtámassza a kerékpárt, az ne dőlhessen 
el, emellett legyen a bringa három ponton a támaszhoz zárható (kiemelten: első kerék + 
váz). 

 Ennek a két elvárásnak bármilyen típusú kerékpárra vonatkozóan teljesülnie kell. 
 A jó támaszhoz a kormánykosárral, csomagtartó kosárral, táskákkal, gyermeküléssel 
fölszerelt bringa is rögzíthető, hozzá zárható. 

 Fontos, hogy a bringa elhelyezése, ill. kivétele a támasztól legfeljebb 5 lépésben, könnyen, 
gyorsan, kényelmesen történhessen, ne kelljen hozzá a bringát felemelni. 

 A támasz felülete sima legyen, a kerékpárral érintkező részei ne rongálják a bringát, ne 
legyenek rajta kiálló elemek, amelyekbe a bringa alkatrészei (pl. bowdenek, kábelek, 
dinamó, stb.) beleakadhatnak, ne okozzon sérülést a kerékpárosnak sem. 

 Az alkalmazott szerkezeti kapcsolatok éleket, és oldható csavarozott kötéseket ne 
tartalmazzanak. 

 Maga a támasz is stabilan álljon, anyaga korrózióálló, kialakítása vandálbiztos legyen, 
 A lakatot ne kelljen a talajtól számított 25 cm‐nél lejjebb rögzíteni. 
 Kezelése bárki (nők, gyerekek) számára könnyű legyen, a kerékpár elhelyezése ne 
igényeljen 150 N‐nál nagyobb erőkifejtést. 

 Legyen könnyen tisztítható. 
 Ha a támaszon reklámtáblát helyeznek el, a tábla és a támasz alkatrészei között legyen 
legalább 0,1 m hézag. 

 Teljesítse a biztonsági előírásokat és szabványokat. 
 
A  kerékpártámaszokból  és  kiegészítő  elemekből  felépülő  kerékpárparkoló  elhelyezésének 
alapkövetelményei: 

 Alapelv, hogy a kerékpárparkoló a lehető legközelebb legyen a forgalomvonzó 
létesítményhez (door to door). 

 Több bejárat esetén mindegyiknél szükség van a kerékpárparkolás megoldására. Ezzel is 
csökkenthető a közlekedésre fordított idő, javul a kerékpáros közlekedés 
versenyképessége. 
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 Ha nem vonzó és alkalmas helyen jelölik ki a kerékpárparkolót, akkor a kerékpárosok egy 
része keres valamilyen közeli oszlopot, alkalmas tárgyat, és ahhoz lakatol. 

 Vagyonvédelmi szempontból is nagyon fontos a hely jó láthatósága. 
 Fontos még, hogy a bringaparkolót könnyen lehessen kerékpározva megközelíteni. 
 Nagyon fontos, hogy a bringaparkoló ne akadályozza a gyalogosok forgalmát. 
 Fontos, hogy a kerékpárparkoló a hozzá/tőle vezető kerékpárforgalmi létesítménnyel 
azonos szintben legyen elérhető. 

 
A  kerékpárparkoló  legyen  védve  gépkocsik  ráparkolása,  és  a  használhatóságot  korlátozó  más 
hatások (pl. ürítéshez kikészített kukák) ellen. 
A kiválasztott helyet ellenőrizni kell közművek, aknák szempontjából is. 
A  parkoló  elemeinek  kiválasztásakor  figyelembe  kell  venni  a  jellemző  parkolási  igények 
időtartamát is. 
 
További szempontok: 

 A kerékpárparkolóban az egyes támaszok közét úgy kell meghatározni, hogy a kerékpár 
elhelyezését, eltávolítását ne akadályozza a többi, (mellette vagy szemben) már 
elhelyezett kerékpár, a kerékpárok ne érintkezzenek egymással, a kerékpáros ruházatát 
ne szennyezze be a többi kerékpár. 

 A parkolóban legyenek elhelyezve gyerekbiciklik rögzítésére alkalmas, arányosan kisebb 
(600 mm magasságú és 700 mm hosszúságú) támaszok is. 

 A kapcsolódó közösségi közlekedési elérési pont ne legyen 200 m‐nél messzebb, 
 Már a parkoló tervezésekor figyelemmel kell lenni az esetleges későbbi 
kapacitásbővítésre is. 

 A kerékpárparkolót jelzőtáblával kell jelölni. 
 Érdemes arra is gondolni, hogy a kerékpárparkoló egyben reklámhordozó is lehet. 
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4. Javasolt elemek 
 

a) Kerékpártámasz 
 
Erre  a  célra  a  világon  ma  legelfogadottabbnak  számító  U‐támaszt  (másik  nevén  Sheffield‐
támaszt)  ajánljuk,  mert  költséghatékonyan  teljesíti  a  kerékpártámaszokkal  szembeni 
követelményeket. 
 

 
 
Az U‐támasz javasolt paraméterei: 

 hosszúsága: 0,8 m, 
 magassága: 0,8 m, 
 anyaga min. 3 mm falvastagságú acélcső, 
 a cső átmérője legalább 50 mm, 
 a cső vízszintes és függőleges ága közötti hajlás sugara ne legyen nagyobb 250 mm‐nél, 
 0,4 m‐es magasságban hosszanti merevítő csöve van, 
 általában legalább 0,4 m mélyen betonalapba építik be, 
 horganyzott vagy beégetett porfesték felületkezeléssel (két réteg, min. 250 μm) készül. 
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b) Gyermekkerékpár‐támasz (rajzon piros színnel jelöltek) 

 
Célja a kisebb vázméretű kerékpárok elhelyezhetőségének biztosítása. 
 

 
 
A gyermekkerékpár‐támasz javasolt paraméterei: 

 hosszúsága: 0,7 m, 
 magassága: 0,6 m, 
 anyaga min. 3 mm falvastagságú acélcső, 
 a cső átmérője legalább 50 mm, 
 a cső vízszintes és függőleges ága közötti hajlás sugara ne legyen nagyobb 250 mm‐nél, 
 0,3 m‐es magasságban hosszanti merevítő csöve van, 
 általában legalább 0,4 m mélyen betonalapba építik be, 
 horganyzott vagy beégetett porfesték felületkezeléssel (két réteg, min. 250 μm) készül. 

 
Álláspontunk  szerint  a  Szinvapark  környezetében  a  helyi  adottságok  miatt  –  figyelemmel  a 
kamerás ellenőrzésre is – a támaszok általában ajánlott betonba ágyazása helyett az egyszerűbb és 
olcsóbb dübeles rögzítés is alkalmazható, és megfelelő eredményt ad. 
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c) Közpumpa 
 
A  hazai  gyakorlatban még  az  újdonság  erejével  hat,  de  számos  külföldi  országban  elterjedt  és 
népszerű  eszköz  a  közpumpa,  amely  lehetővé  teszi  a  defektek,  az  alacsony  keréknyomás 
elhárítását.  

 
d) Szerszámállvány 

 
Itthon ez sem szokásos, külföldön  jó gyakorlat az alapvető szerszámok kihelyezése bárki számára 
elérhetően  (ellopás  ellen  védett,  a  használatot mégis  lehetővé  tevő módon).  Gyakori,  hogy  a 
szerszámfal valamilyen kerékpárüzlet támogatásával valósul meg. 
 

 
Figyelembe  véve,  hogy  hosszú  nyitva  tartási  idővel  üzemelő  házról  van  szó,  itt  vagyonvédelmi 
szempontból  az  is megoldás  lehet,  ha  a  portaszolgálat  adja  ki  a  zárható  rekeszben  elhelyezett 
szerszámokat  pl.  igazolvány  leadása  ellenében,  a  szerszám  visszaadása  pedig  kamera 
ellenőrzésével történik. 
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Közpumpa, szerelőállvány és szerszámkészlet egyben, útmutatóval: 
 

 
 

Kerékpár a szerelőállványon: 
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e) Védőtető 

 
Eső elleni védelem céljára a ház buszmegállójánál lévő esőbeállóhoz hasonló, stílusában a házhoz 
és környezetéhez illeszkedő megoldást javaslunk. 
Védőtető  telepítését  a  három  támaszcsoport  közül mindegyikhez  el  tudjuk  képzelni,  tényleges 
megvalósításukat az anyagi lehetőségek függvényében lehet tervezni. 
 

f) Biztonsági kamera 
 
A Szinvapark Miskolc  frekventált helyén  fekszik, de kerékpárlopások már eddig  is előfordultak. A 
város közbiztonsági helyzete indokolja a támaszok kamerás megfigyelését. 
 

g) Információs tábla 
 
A  védőtető  oldalsó  tartószerkezetének  célszerű  kialakítása  biztosíthatja,  hogy  azon  információs 
táblát  lehessen  elhelyezni,  amelyen  a  kerékpár  biztonságos  lezárására,  a  Szinvaparkra,  vagy 
közlekedésbiztonságra vonatkozó információk jeleníthetők meg. 
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5. A kerékpárparkolók javasolt elhelyezése, kialakítása 
 
A  Szinvapark  közvetlen  környezetében  három  oldalon  van  lehetőség  kerékpárparkolók 
létesítésére. Javaslatunk szerint mindhárom oldalon érdemes élni a lehetőséggel. 
 
a) A főbejárat felől, az északi oldalon (a Bajcsy‐Zsilinszky úton, a két lépcsősor közötti területen) 

5  felnőtt  és  1  gyerektámasz  elhelyezését  javasoljuk,  ez  10  felnőtt‐  és  2  gyermekkerékpár 
parkolását biztosítja. 

 

 
 
A  következő  oldalon  a  jelenlegi  állapot  (egy  mintaképpen  leállított  kerékpárral)  és  a  javasolt 
megoldás látványterve (egyelőre tető nélkül) látható. 
(Szükségessé válik 1 db hulladéktároló áthelyezése.) 
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b) A nyugati oldalon  a  támfal mentén  két, hosszabb  szakaszon  is  van hely  kerékpártámaszok 

telepítésére.  Ide  nem  javasoljuk  kerékpárparkoló  telepítését. A  helyet  azonban  javasoljuk 
fenntartani a későbbiekre, amikor majd Miskolcon  is  létesül közbringa‐rendszer, közbringa 
(KKKR) dokkolóállomás céljára. 
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c) A déli oldalon két parkoló létesíthető. 
Az  egyik  a  ház  oldalában,  itt  4  felnőtt  támasz  fér  el  (8  férőhely).  Itt  javasoljuk  elhelyezni  a 
közpumpát és a szerszámállványt is. 
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A  másik  a  Szinva  patak  partmenti  korlátja  és  a  Király  utcai  járda  korlátja  által  kijelölt 
háromszögben  (ahol  a  jelenleg működő  8  felnigyilkos  is  van).  Ide  összesen  12  felnőtt  és  2 
gyermektámasz helyezhető el, ez összesen 24 felnőtt és 2 gyerek férőhelyet jelent. 
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A  javasolt  beavatkozásokkal  a  kerékpárparkolási  kapacitás  a  Szinvapark  előtt  8  férőhelyről  a 
többszörösére,  összesen  42  felnőttkerékpár‐férőhelyre  nő,  továbbá  újonnan  létesül  6 
gyermekkerékpár‐férőhely is. 
 
A  megvalósuló  kapacitásbővítés,  a  parkolókban  telepített  támaszok  minősége,  a  kiegészítő 
szolgáltatások  (bekamerázás,  közpumpa,  szerelőállvány)  összességében  világszínvonalú 
lehetőséget nyújtanak a Szinvapark látogatói számára kerékpárjaik elhelyezésére. 
 
A  tervezett  kerékpárparkolók  a  lehetőségek  függvényében  akár  több  ütemre  szakaszolva  is 
megvalósíthatók. 
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6. A kerékpárparkoló megvalósításának eljárásrendje 
 
Kerékpárparkoló  létesítéséhez  építési  engedély  nem,  azonban  közterület‐kezelői  hozzájárulás 
szükséges,  melyet  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  Városfejlesztési  és  ‐
üzemeltetési  Főosztály  Beruházási  és  Városüzemeltetési  Osztálya  ad  ki,  az  általa  megkért 
főépítészi hozzájárulást követően. 
 
A hozzájárulás iránti kérelem tartalmi kellékei: 

1. Kérelmező neve, kapcsolattartója, elérhetősége. 
2. Kerékpártámasz típusának megjelölése, jellegrajza, fotója. 
3. Tervezett darabszám megadása, helyszínrajz a tervezett elhelyezésről. 
4. A létesítés költségviselőjének megnevezése. 
5. Fenntartásra vonatkozó nyilatkozat. 


