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Köszönettel vettük a hivatkozott számú levelében foglalt felkérést, melynek ezúton teszünk 
eleget. 
 
Bevezetőben megjegyezzük, hogy egyesületünk 2013 és 2018 között hat alkalommal teljesített 
adatszolgáltatást a megelőző évre vonatkozóan. Minden alkalommal kértük, hogy kapjunk 
visszacsatolást arról, hogy mi a város álláspontja az általunk leírtakról, hasznosulhatnak-e, és 
ha igen, hogyan az észrevételeink. Ezt a visszacsatolást eddig egyetlen alkalommal sem kaptuk 
meg. Kérésünk most is ugyanez: szeretnénk megismerni a jelen dokumentumban foglaltakra 
vonatkozó városházi álláspontot. 
 
Az egyesület Miskolc környezetét érintő, 2018 – 2021 közötti időszakra 
vonatkozó tevékenységeinek és tapasztalatainak rövid ismertetése 

 
Egyesületünk jelentős munkát végez a gyaloglás, mint városi körülmények között legalapvetőbb 
és legfenntarthatóbb közlekedési mód feltételrendszerének javítása érdekében. 
2018 és 2020 között online kérdőívet állítottunk össze a gyalogos-átkelőhelyek közlekedők általi 
megítéléséről, ehhez kapcsolódva a magyar nyelven talán legalaposabb és legrészletesebb 
összefoglaló tanulmányt készítettük el közel félezer oldal terjedelemben a gyalogos-
átkelőhelyek jogi, műszaki és társadalmi problémáiról. A tanulmány első eredményeit 2019-ben 
az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen szervezett workshopon a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen mutattuk be, így ez a munka nem csak Miskolcon hasznosulhat. 
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2018-ban Miskolc MJV megbízásából megterveztük, megszerveztük és lebonyolítottuk a 
Forgalomcsillapítás Diósgyőrben című szemléletformáló kampányt, melynek kiemelkedő eleme 
volt a Tekerj a suliba! (TESU) egyhetes módválasztást ösztönző program. A programban több 
mint 700-an vettek részt, mintegy 6000 HPV utazás történt, ez érdemben módosította a 
kampányhéten a városrész modal splitjét. 
 
A Forgalomcsillapítás Diósgyőrben kampány keretében került sor az egyesületünk által 
kidolgozott módszertan szerint két iskolánál tempó 30 érzékenyítésre, melyet a 
közlekedésrendészet közreműködésével végeztünk, és amely a rendőrség szakembereinek 
annyira megtetszett, hogy azóta már több alkalommal ők szerveztek ilyen érzékenyítést, 
melyhez kérték közreműködésünket. 
 
Szintén 2018-ban a Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen, de több más partner 
bevonásával szerveztük meg a Távolság – tartós barátság című oldaltávkampányunkat, mely a 
kerékpárok biztonságos oldaltávolságból történő előzésére hívta föl a figyelmet. A kampány 
egyik újdonsága és értéke volt, hogy nem áldozathibáztató, hanem kifejezetten a nagyobb 
veszélypotenciállal bíró közlekedők figyelmét hívta föl a védtelen úthasználókra. 
Magyarországon először végeztünk leállításos oldaltávméréseket, de az újdonság erejével 
hatott a görgőpados érzékenyítés is, emellett kiemelhető a buszhátfalakon elhelyezett üzenetek 
és a közutakon kihelyezett óriástáblák hasznossága. 
 
A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületével közösen 5 db kerékpártúrát szerveztünk. 
 
A 2018 – 2020 közötti időszakban is számos kht-t és műszaki tervet véleményeztünk, Miskolc 
városra vonatkozóan pl. 2019-ben a Miskolc II. és Miskolc-Dél TOP nyomvonalakkal 
foglalkoztunk, valamint visszatérően a Szentpéteri kapui nyomvonallal és a Diósgyőr–
Lillafüred nyomvonallal. Sajnálatos, hogy szakmai észrevételeinknek csak csekély része valósult 
meg. Tapasztalataink kifejezetten rosszak, észrevételeink jelentős részét az illetékesek meg sem 
értették, és nem tapasztaltunk szándékot a fejlődésre, a hibák javítására. 
 
2019-ben a városháza illetékeseivel bejártuk és egyeztettük a 2011-2012-ben készült Tiszai pu. 
vár útvonal problémáit. A föltárt hibák javítása lassan, de elkezdődött, majd az önkormányzati 
választást követően leállt, majd ismét volt párbeszéd, amely azonban ismét leállt. 
 
Ezen az útvonalon, amely a város kerékpárközlekedésének legfontosabb tengelye, 2020-ban 
megfordult a Görögszőlő utca egy szakaszának kijelölt forgalmi iránya, ezzel az úthálózatra 
vonatkozó kérdés megválaszolásakor foglalkozunk részletesebben. Itt azt említjük, hogy 
nagyon sokat dolgoztunk a helyzet rendezéséért, egyelőre eredménytelenül. Egyebek között 
hitelesített sebességmérővel megmértük közel másfél ezer autó sebességét, meghatároztuk 
három szakasz 85 percentilis sebességét. 
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E példa kapcsán említjük, hogy mi mindig korrekt együttműködésre törekszünk, ehhez azonban 
korrekt és nyitott partnerre is szükség lenne. Sajnálatosan azonban az úthálózat problémáinak 
megoldásában az elmúlt időszakban a város részéről több esetben nem tapasztaltunk sem 
partnerséget, sem nyitottságot. Egyesületünk munkájának hatékonyságát is nagymértékben 
rontja, hogy minden évben tengernyi időt, jelentős számú mérnökórát kényszerülünk pazarolni 
szakmailag teljesen nyilvánvaló kérdésekről folytatott meddő vitákra. 
 
2020-ban a Zöld Sátorban Miért tart Miskolc közlekedése a káosz felé? címmel előadást 
tartottunk. 
 
A koronavírus miatt nagyrészt online, de sikerült megszerveznünk Miskolc történetében először 
egy olyan hatrészes közlekedési vitaest-sorozatot (Mozgásban a város címmel), amelyen egy-
egy bevezető előadás után a városlakók szabadon kérdezhettek a városvezetéstől. 
 
Miskolcon évtizedek óta nem volt olyan óriási közlekedési beruházás, mint az Y-híd megújítása. 
Egyesületünk indította el az Y-híddal kapcsolatos mozgolódást. Ez egy komplex 
problémahalmaz, ami nemcsak a kerékpárközlekedés megoldásáról szól, hanem sok másról is. 
Többszöri, részben sikeres adatigénylésünk után számos civil szervezetet is bevonva, 
segítségükkel már sikerült nyomást gyakorolni a NIF-re és a döntéshozókra, amelynek 
eredményeképpen számos részprobléma megoldódott. 
 
2021-ben talán legfontosabb munkánk az egyesület honlapjának megújítása volt. Új honlapunk 
felhasználói célcsoportok (közlekedők, döntéshozók, mérnökök) szerint strukturáltan nyújt 
korszerű információkat a fenntartható városi közlekedésről. Továbbfejlesztését, állandó 
korszerűsítését folyamatos feladatunknak tartjuk. 
 
2021-ben közreműködtünk a Magyar Kerékpárosklub Inkább bringázz! nevű kampánya helyi 
lebonyolításában. 
 
Mindezek mellett szakmai munkánknak az elmúlt években számos olyan további eleme is volt, 
melyek nem helyi, hanem országos jelentőségűek, ezért itt soroljuk föl őket, de honlapunkon a 
beszámolókban megtalálhatók. 
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Hogyan értékelik a miskolci kerékpáros infrastruktúrát, milyen rövid- 
és középtávú fejlesztési javaslataik vannak? 

 
Helyzetértékelés 
 
Noha Miskolc kerékpárforgalmi hálózatát nem szükséges értékelnünk, mert megteszik ezt 
helyettünk napi módválasztásukkal a város lakói, a kérdést nem kerüljük meg, mindjárt adunk 
rövid szakmai értékelést. 
Szomorúan kell azonban megállapítanunk, hogy Miskolcon az elmúlt esztendőkben a 
világtrenddel teljesen ellentétes irányú folyamat játszódott és játszódik le. Míg a világ szinte 
minden városának közlekedésében korábban sohasem látott arányban nőtt a kerékpározók 
részaránya, addig ugyanez Miskolcon nem mondható el, sőt, bizonyos szakaszokon és bizonyos 
időszakokban, forgalmakban inkább csökkenés van. Ez egyértelmű jelzés a városlakóktól arra, 
hogy nem találják eléggé vonzónak, eléggé biztonságosnak a kerékpározás feltételeit. Az 
ugyanis közismert szakmai alapvetés, hogy ahol a feltételek jók, a kerékpározók szubjektív 
biztonságérzete megvan, ott folyamatosan nő a kerékpározás részaránya. 
Miskolcon a leépülés legdurvábban a kelet–nyugati tengelyen, az Andor, Görögszőlő utcákon 
jellemző, ahol a reggeli hivatásforgalomban nem nőtt, hanem csökkent a kerékpározók száma a 
Görögszőlő utcai forgalmiirány-változtatást követően brutálisan eldurvuló áramlási jellegű 
gépkocsiforgalom következtében. Miután ez a város egyetlen ilyen irányú kerékpárközlekedési 
tengelye, az itteni csúcsidei közlekedés ellehetetlenítése összvárosi következményeket okozott. 
Az emberek jelentős része fél a reggeli órákban ezen a tengelyen kerékpározni, melyre 
egyesületünk több jelzést is kapott. 
 
Egyesületünk szakmai álláspontja szerint Miskolc kerékpárforgalmi hálózata jelenlegi 
állapotában nem alkalmas módváltók tömeges fogadására. Márpedig ez igen komoly gondot 
okozhat, ha Miskolc a hírekben megjelenteknek megfelelően részt vesz a klímasemleges és 
intelligens városok 2030-ig való megvalósítását célzó Városok nevű uniós küldetésben. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy a klímasemlegesség a jelenlegi, tragikus miskolci közlekedéssel nem érhető 
el, a klímasemlegességhez a közösségi és a megosztott közlekedés mellett nélkülözhetetlen a 
kiterjedt mikromobilitás részarányának jelentős növekedése is, ehhez azonban a használható 
hálózat alapfeltétel. 
 
Az alaphálózaton – amely a teljes hálózathossz túlnyomó többségét teszi ki – nincs szükség a 
gépjármű- és a kerékpárforgalom elválasztására, szükség van viszont a gépjárműforgalom olyan 
megszelídítésére, amely biztonságos és stresszmentes kerékpározást tesz lehetővé. 
Városunkban gyakorlatilag hiányoznak a jól működő lakóutcák, mert azok dizájnja, layoutja 
nem követi a korszerű sztenderdeket. Az úthálózat ezen elemei egyik közlekedési mód számára 
sem önmagukat magyarázók, ez az oka annak, hogy a gépkocsiközlekedés ezekben az utcákban 
veszélyes és a kerékpározók jelentős része számára nem komfortos a közlekedés. 
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A város kerékpárforgalmi főhálózata hiányos, szakadozott. Sokfelé kerülőutakra kényszerít, ami 
tovább rontja a kerékpárközlekedés versenyképességét. Nem biztonságos, kis kapacitású, nem 
komfortos. Számos szakasz műszaki állapota még a silány kiinduló állapothoz képest is 
leromlott, kátyús, repedezett, esésveszélyes a burkolat, többfelé hibásak, szabálytalanok a 
kihelyezett/felfestett forgalomtechnikai jelzések. Külön gondot okoz a csomóponti környezetek 
helyzete. Hiányzik a kerékpárközlekedés előnyben részesítése. 
 
Nem megfelelő az útirányjelző rendszer. 
 
Pozitív példaként említhető, hogy a városban viszonylag sok egyirányú gépjárműforgalmú út 
van megnyitva kétirányú kerékpározásra, de ez a folyamat is megakadni látszik, pl. a hálózati 
szempontból fontos Papszer már sok éve vár megoldásra. 
 
Miskolc és a szomszédos települések kapcsolata részben szegényes műszaki tartalommal, 
részben Miskolc első kerékpárközlekedést szolgáló komoly műtárgyával észak és dél felé 
megoldódni látszik, azonban a felsőzsolcai irány belvárosi kapcsolata továbbra is kritikus 
hálózati hiány. 
 
A városban sok helyen okoz gondot a kerékpárközlekedés felületeinek gépkocsival történő 
illegális elparkolása. A helyzet rendezésére többször történtek intézkedések, azonban 
megnyugtató eredményt mindeddig nem sikerült elérni. 
 
A kerékpárforgalmi hálózat üzemeltetése, tisztán tartása, a téli síktalanítása szintén hagy maga 
után kívánni valót. 
 
A kerékpározás modal split részarányának növeléséhez a haladó forgalom mellett a nyugvó 
forgalom létesítményei is elengedhetetlenül szükségesek. Ez alatt a lakókörnyezetben, az úti 
céloknál és a közösségi közlekedés igénybevételi pontjain történő kerékpárparkolás, 
kerékpárelhelyezés létesítményeit értjük. Miskolcon néhány intézménytől (Szinvapark, DVTK 
stadion, Diósgyőri Tanuszoda, egyes iskolák) eltekintve jelenleg mindhárom fajta elhelyezési 
igény teljesen megoldatlan. 
 
A városban nem működik semmilyen megosztott mikromobilitási rendszer, ez egyrészt súlyos 
elmaradás a világ fejlettebb városaitól, másrészt – mivel a város úthálózatát az elmúlt években 
nem készítették föl az eszközmegosztó rendszerek forgalmára – egyelőre talán biztonságosabb 
is. 
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Fejlesztési javaslatok 
 
A jelenlegi helyzetben a fejlesztések mellett, vagy akár azokat prioritásban megelőzően is 
rendkívül fontosnak tartjuk a meglévő főhálózat rendbe tételét, ez azonnali cselekvési igény. 
Jelenti ez első körben a folyamatosan, az elesés veszélye nélküli kerékpározhatóságot (a 
meglévő burkolatok, a hibás szegélysüllyesztések javítását, az űrszelvény biztosítását), a 
csomópontok biztonságnövelő korrekcióit, ezt követően pedig a meglévő hálózati elemek 
kiváltását korszerű, biztonságos, nagy kapacitású, kerülőutaktól mentes és alacsony stressz-
szintű elemekkel. 
 
A fejlesztések megalapozottságához szükségesnek tartjuk kerékpárforgalmi hálózati terv 
készíttetését, méghozzá felkészült és alkalmas szakemberrel. A város jelenleg érvényes, 2016-
os kerékpárforgalmi hálózati terve súlyos hibáktól hemzsegő fércmunka, amelyre fejlesztéseket 
alapozni nem lehet (vagy ha igen, akkor olyan kudarc, eredménytelen pénzszórás lesz a 
következménye, mint az ún. Katalin–Bosch botrányprojekt). 
 
Az alaphálózat fejlesztéséhez szükség van a humanizált utcák kialakításának helyi szabályait 
meghatározó városi szakdokumentumra (ha tetszik: forgalomcsillapítási koncepcióra), amely 
tartalmazza az ilyen közterületek komplex kialakításának szabályait, tehát az ilyen utak 
pályaszerkezeteit, a szélességi méreteket, a horizontális és vertikális csillapítás szabályait, a 
sebességhatár betartását lehetővé tevő forgalmi rendeket, csomóponti kialakításokat, stb. 
 
A humanizált lakóutcák kialakítása valószínűleg hosszú időt vesz igénybe, de megkezdése 
véleményünk szerint nem halogatható. És nem csupán a kerékpározás miatt, hanem elsősorban 
azért, hogy Miskolc lakosai magas minőségű lakókörnyezetekben élhessenek. Olyan komplex 
utcarehabilitációs programra lenne szükség, amelyben a teljes közterület megújul, kezdve a 
közművekkel, vízáteresztő kiselemes burkolatokkal. Szintén fontos a csomópontjaik 
kialakítása, járdafülek, szintben kiemelt keresztezési négyszögek, folytonos járdák, stb. 
 
Különösen fontos és nagy prioritású a belváros humanizálása. Jelenti ez egyrészt a 
gépjárműparkoló-kapacitás kis lépésekben történő, de folyamatos, konzekvens szűkítését, és a 
szabálytalan parkolások elleni egyetlen hatékony föllépést, a lopóautós rendszer bevezetését. 
Másrészt a teljes belvárosra kiterjedő sebességkorlátozást, és annak megfelelő műszaki 
kialakítást. Mindezek eredményeképp várható a belvárosban több kerékpározó megjelenése, de 
nem a járdán, mert a járdázás nem kívánatos, viszont a belvárosi autóforgalom vadságának 
komoly tünete. 
 
A főhálózat fejlesztésénél legfontosabb szempont a kerékpár, mint jármű megváltozásának 
figyelembe vétele. Az elektromos rásegítés rohamos terjedésével a megszokottakhoz képest 
dupla tömegű járművek jelennek meg egyre nagyobb számban a kerékpárforgalmi hálózaton, a 
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megszokotthoz képest jelentősen nagyobb sebességgel. A jövőben tehát az eddigi tervezési elv 
(minimális szélességű egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárút) tarthatatlanná válik, ez a 
teljes főhálózat újragondolását igényli. 
 
A hálózatfejlesztés része a jelzőlámpás csomópontok fejlesztése is, kezdve a felállóhelyek 
megfelelő kialakításával, előretolt felállóhelyek létesítésével, kerékpáros zöldhullámok 
létesítésével, esőprogrammal. 
 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fejlesztéseknek csak akkor van értelmük, ha magas 
színvonalon szervezett fenntartás és üzemeltetés társul hozzájuk. 
 
Különösen fontosnak tartjuk a kerékpárparkolás fejlesztését, itt szinte a nulláról kell indulni. A 
lakótelepi kerékpárelhelyezési gondok megoldása mellett szükség van a belvárosi és a 
közintézmények előtti kerékpárparkolás lehetőségeinek megteremtésére és B+R-re is. 
 
A hálózat jelentős fejlesztésével összekapcsolva vezethetők be az eszközmegosztó 
szolgáltatások. 
 
Itt említjük meg, hogy egyelőre a fejlesztés, a fenntartás, az üzemeltetés szervezeti és személyi 
feltételei sem megoldottak, ennek rendezése a fejlesztésekkel egyenrangú fontosságú feladat. 
Ennek kapcsán elsősorban a város közlekedésének teljes vertikumát átfogó (stratégia, fejlesztés, 
közútkezelés, közösségi szolgáltatás megrendelése, parkolásmenedzsment, megosztott 
mobilitás szabályozása, stb.), önálló közlekedési központ megszervezése a legfontosabb feladat, 
melyben egyesíthető a korszerű szaktudás és a döntési kompetenciák. A központ szakmai 
szervezetként a megfelelő humánerőforrással, folyamatos szakmai képzésekkel tud a város 
előnyére működni. 
 
A szervezeti keretekhez tartozó kérdés még: 

 a fejlett nyugat-európai városok gyakorlatában teljesen általános, hogy a polgármesteri 
hivatalban külön felelőse van a kerékpározásnak (mikromobilitásnak, vagy a lágy 
módoknak, a gyalogos közlekedést is ideértve), – ilyen eddig Miskolcon nem volt, de 
látszik, hogy kellene, 

 szintén nyugat-európai példák alapján javasoltuk a korábbi városvezetésnek kerékpáros 
kerekasztal működtetését, amely az előző ciklusban olykor nehezen, de legalább 
működött, és amelyet az új polgármester megszüntetett – a civil kapcsolatok ezen a téren 
azóta is rendezetlenek, ezt is ideje megoldani. 
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Javaslatok, vélemények a város egyéb környezeti ügyeivel 
kapcsolatosan (milyen problémákat látnak, megoldási javaslatok) 

 
Súlyos problémának látjuk, hogy a város nem gazdálkodik jól a felülettel, pedig minden város 
számára ez a legfontosabb és leginkább korlátosan rendelkezésre álló közjószág. Miskolc teljes 
belvárosa egyetlen összefüggő, mélyigénytelen parkolócunami, míg a civilizált európai városok 
belvárosait az emberek, a városlakók, a turisták számára alakítják ki, Miskolc belvárosában az 
emberek autóhegyek között botorkálnak. A rengeteg burkolt felület – amely vízgazdálkodási 
szempontból is súlyosan káros – hősziget-hatása lassan purgatóriummá változtatja a belvárost, 
amely ma már közvetlenül kihat különösen az idősek életminőségére, sőt, életesélyeikre. 
 
A város, különösen a belváros minőségét tovább rontja, hogy rengeteg a szabálytalanul, 
elsősorban a járdán és a zöldfelületen parkoló gépkocsi, amelyek ellen látványosan nem kíván 
fellépni a városvezetés. Pedig a gyalogos felületek elparkolása nem csupán élhetőségi, 
környezeti kérdés, hanem súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot is hordoz, és nagyon 
megnehezíti az idősek, mozgáskorlátozottak, vakok és kismamák közlekedését. 
Mindennek alapja tehát a gépjárműparkolás rendezése: 

 annak tudatosítása a városlakókban, hogy hogy a parkolóhely nem állampolgári jog, épp 
ellenkezőleg: a társadalom közös tulajdonának egyéni célra történő igénybe vétele és 
semmivel sem támasztható alá, hogy ez ingyenes, vagy más célú ingatlanbérletnél 
olcsóbb legyen, 

 fokozatosan szükséges a parkolási díjak lehetséges maximumra emelése, a parkolás 
díjkötelezettségének kiterjesztése a lakótelepekre is, és a kedvezmények fokozatos 
megszüntetése (pl. amíg karácsonykor sem a szaloncukrot, sem a fenyőfát nem adják 
ingyen, a parkolás ingyenességére sincs méltányolható indok), 

 a parkolási díjakat a közösségi közlekedés tarifáihoz kell kötni, gondosan ügyelve arra, 
hogy ne az egyéni autóhasználat, hanem a közösségi közlekedés versenyhelyzete 
javuljon, 

 a parkolási többletbevételeket deklaráltan a közösségi közlekedés fejlesztésére kell 
fordítani, 

 parkolóépítési moratóriumra is szükség van. 
 
Megérett az idő a Gömöri pályaudvar szerepének átértékelésére. Személyszállításban nem 
versenyképes, az utasváltó pontot célszerű lenne áthelyezni a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
különszintű csomóponthoz, közvetlen átszállási lehetőséggel a villamosra. Árufuvarozási 
(rakodási) funkciójának túlnyomó többsége nem kötődik Miskolchoz, viszont elsősorban a 
gabonaszállító kamionok óriási környezetszennyező hatást gyakorolnak a város lakott 
övezeteiben, és komoly károkat okoznak az utak állapotában. Közben jelentős kihasználatlan 
terület áll rendelkezésre a repülőtéri állomás közelében, az egykori kohászati alapanyag-
feldolgozónál, kitűnő közúti kapcsolattal (306 j. út). 
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Korlátozni – és szigorúan ellenőrizni – szükséges a magántulajdonú területeken is a burkolható, 
térkövezhető felületek arányát. 
 
Szinte teljesen hiányzik a kommunikáció, a szemléletformálás, még akkor is, ha az utóbbi 
időben látunk néhány jó kezdeményezést (pl. ZöMi), amelyek azonban egyelőre nem tudták 
ellensúlyozni a hagyományos, nem fenntartható szemlélet agresszív térnyerését. 
 
Komoly módváltási kampányokra van szükség, ilyenre példa a Tekerj a suliba! kampány. Több 
fővárosi önkormányzat (tehát már külföldre sem kell menni a jó példáért) kedvezményekkel 
támogatja a fiatalok kerékpárvásárlását, illetve ingyenes tréningeket szervez a kerékpározással 
ismerkedőknek. 
 
El kellene indulni taktikai urbanizmus jellegű, időleges közterületi változásokat létrehozó 
próbaprojektekkel. 
 
Ugyanakkor el kell kerülni, hogy a szemléletformálás önmaga paródiájába, szégyenébe 
forduljon, ahogy történt ez pl. tavaly a mobilitási héten, amikor a városháza előtt 
üzemanyagszállító kamion reklámozta az autóhasználatot, Széchenyi szobra elé pedig SUV-t 
állítottak. 
 
Az eredményes munka alapfeltétele a korszerű szemlélet és korszerű tudás. Fontos ezen a téren 
is előrelépést elérni, mind a döntéshozatal, mind a szakvonalak szintjén. 
 
A szemléletformálás célja, hogy eljussunk odáig, hogy a város minden vezetője és minden lakosa 
egyaránt érezze személyes felelősségét a közös jövőért. 
 
 
Üdvözlettel 
 
Kunhalmi Zoltán 
elnök 
Kerékpáros Miskolc Egyesület 


