
 

 
 

HIBAJEGYZÉK 
az ún. Bosch–Katalin, újabban Szentpéteri kapui kerékpárút 

néven emlegetett műszaki hulladékhalmazhoz 
 

Miskolc, 2020. október  



 
„mert vétkesek közt cinkos, aki néma” 

(Babits)   

 
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2014 óta foglalkozik a címbeli projekttel. Korábbi javaslataink, vélemé-
nyezéseink, tervbírálataink nagy része honlapunkon is megtalálható, a linkeket jelen hibajegyzék 1. függe-
lékeként csatoljuk. 
 
Miközben az útvonalat továbbra is a miskolci kerékpárforgalmi főhálózat egyik kulcselemének tartjuk, a 
projekt teljesen alkalmatlan – és a pályázati követelményeknek sem megfelelő – tervek alapján történt 
megvalósítását olyan helyrehozhatatlan hibaként értékeljük, amely évtizedekre veti vissza a közlekedés, és 
különösen a közlekedési kultúra fejlődését városunkban. 
 
A projekt egészét a súlyos dilettantizmus és a mélységes 
trehányság jellemezte: a beruházó, a tervező, a kivitelező egy 
dologban volt tökéletes: sikerült bebizonyítaniuk teljes alkalmat-
lanságukat a feladat korrekt elvégzésére. 
Nem csak a szakmai fölkészületlenség itt a probléma: számos 
példán föllelhető a legvédtelenebb úthasználók biztonságának, 
szempontjainak tudatos figyelmen kívül hagyása is. 
 
Ebben a dokumentumban nem térünk ki az elvi hibákra, koncep-
cionális melléfogásokra – alaposan foglalkoztunk ezekkel előz-
mény dokumentumainkban –, hanem csak a megvalósult forga-
lomtechnikai és építési beavatkozások fontosabb hibáit vesszük 
sorra, és adunk javaslatokat a hibák azon részének kiküszö-
bölésére, vagy enyhítésére, amelyek koncepcionális módosítás 
nélkül is javíthatók, vagy káros hatásuk mérsékelhető. 
A helyszínrajzok sorrendjében haladunk. 
 
Emellett megfogalmazzuk javaslatainkat arról is, hogy a jövőben 
hogyan kerülhetők el a hasonló melléfogások. 
 
Nem érintjük a tájékoztató táblarendszer hiányosságait sem, az 
egységes táblarendszert majd egy új kerékpárforgalmi hálózati 
terv alapján lesz érdemes újragondolni. 
 
Kommentár nélkül bemutatunk viszont egyet a hozzánk érkezett 
felhasználói észrevételek közül.  



 
 

A) TÖBB SZAKASZRA, TERVLAPRA IS ÉRVÉNYES HIBÁK 
 

1. Kerékpáros nyomok helytelen, sokszor kifejezetten veszélyes alkalmazása 
 

 
 
A hibák véleményünk szerint részben tudáshiányra, a kerékpáros nyom céljának és alkalmazási módjainak 
hiányos ismeretére, részben a projekt indikátoraival való sakkozásra vezethetők vissza. 
E burkolati jelek, illetve a velük kijelölt elvi kerékpár-haladósáv funkciója, hogy megmutassák a közleke-
dőknek (mind a kerékpárok, mind a többi jármű vezetőjének) a kerékpárral haladásra az adott útszakaszon 
ajánlott felületet. 
 
A legfontosabb példa a párhuzamos parkolósáv: a szabályosan, az ajtónyitás miatti oldalakadály-távolság 
figyelembe vételével elhelyezett kerékpáros nyom burkolati jelek orientálják a kerékpárvezetőket, segítenek 



 
megelőzni, hogy a parkolósávra tapadva haladó kerékpárt feldöntse a hirtelen nyíló autóajtó, és a gépjár-
művezetők számára is megmutatják, hogy kerékpárral az adott szakaszon nem a forgalmi sáv jobb szélén kell 
haladni. 
A szabálytalan burkolati jelek ráhúzhatják a nyíló ajtóra a tapasztalatlanabb kerékpározókat, másrészt agresz-
sziót válthatnak ki egyes gépjárművezetőkből a tudatosabb, az ajtónyitás miatti oldalakadály-távolságot tartó 
kerékpározókkal szemben. 
 
Egyes esetekben a kerékpárforgalomra történő általános figyelemfelhívásra is használhatók, de minden-
képpen az átmeneti tartományban és semmiképp sem kerékpárforgalmi útvonalak útirányjelzésére. 
 
Parkolósáv Ot probléma: 

• Katalin utca 
• piac 4101 hrsz. egyirányú gépjárműforgalmú útja 
• piac nagyparkoló 
• Lehel utca (de a nyom megszüntetendő) 
• Tas utca (de a nyom megszüntetendő) 
• Huba utca 
• Bulcsú utca (nyugati oldalon, panelház előtt) 
• Arany János tér 

 
Más pozicionálási probléma (rossz haladási vonalon vezet a nyom): 

• Katalin utca 
• Bajcsy-Zsilinszky utca (átvezetés) 

 
Szegélytől hiányzik a 0,3 m a nyom külső éléig: 

• szinte valamennyi burkolati jel 
 
Megszüntetendő kerékpáros nyomok: 

• Lehel utca 
• Bulcsú utca 
• különösen a Tas utca 
• különösen az Álmos utca 
• Huba utca (csak a Bulcsú és a Levente vezér utca között) 

 
Általánosan jellemző, hogy csomópontokban a tervező által vélt irreális kanyarodási vonalnak megfelelően 
össze-vissza festettek fel kerékpáros nyomokat. Ezek megszüntetését is kérjük. 
 
Elmondható, hogy lényegében mindegyik felfestett kerékpáros nyom burkolati jel hibás, elhelyezése módo-
sítandó, vagy megszüntetendő. 
A 2018-ban fölfestett burkolati jelek egy részét idén újrafestették, a projektmenedzsmentet minősíti, hogy 
mindet ugyanolyan hibásan, mint két éve. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kerékpáros nyom az oszlop vonalából indítva 

 
Teljesen lekopott nyom – legalább nem vezet rá az autóajtókra és a megsüllyedt, javítatlan aknafedlapra (balra) 

2018-ban fordítva felfestett, majd javított burkolati jel jelenlegi állapota (jobbra) 

 



 

 
A fölöslegesen felfestett Tass utcai nyomoknál nehezen sikerült eldönteni, hogy akarnak-e oldalakadály-távolságot biztosítani a 

parkolósávtól, vagy sem. 

 
2. Kerékpáros nyom hiánya 

 
Emlékeztetünk rá, hogy – amint azt a 2017-es döntésmegalapozó műleírás is tartalmazta – ha nem irány-
helyes megoldás születik, hanem kétirányú vezetés a járdán, akkor jogos elvárás a 26 j. út kerékpároz-
hatóságának biztosítása kerékpáros nyom jelzésével. Ez végül nem történt meg, kérjük a pótlását. 
 
Két szakasz érintett: 

• a Bulcsú utcai átvezetésektől a húszemeletes toronyházig (Huba jelzőlámpás csomópont) a szakaszon 
lévő úti célokhoz mindkét irányban szükséges, 

• a Huba utcai csomóponttól a repülőtéri elágazásig legalább a kifelé vezető irányban legalább addig 
szükséges, amíg valamilyen irányhelyes megoldás nem készül, de az ellenkező irányra is van igény. 



 
 

3. Kerékpár- és gyalogosjelképek torzítása 
 
A burkolati jelként alkalmazott kerékpár- és gyalogosjelképek torzításának célja – mint más burkolati jelek 
torzításának is –, hogy a nagyobb sebességgel közlekedő járművek vezetői számára megkönnyítse a burkolati 
jelek idejében való fölismerését. Ezért van, hogy főszabály szerint gépjárművel rendszeresen és nagyobb 
sebességgel járt felületeken kell torzított burkolati jeleket alkalmazni. A kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, 
járda nem ilyen, ezeken a felületeken torzítás nélküli burkolati jelekre van szükség. A projektben a gyalog- és 
kerékpárutakra, kerékpárutakra felfestett összes ilyen burkolati jel torzított. 
 

Az osztóvonal látványosan eltérő árnyalatú, mint az EAK háromszög. Vajon mi értelme kétféle sárga használatának? 
Figyelemre méltó még a képen a szegélysüllyesztés hiánya 

 
 
 



 

 

4. Egyirányú gépjárműforgalmú utakon a kerékpáros kapuk hiánya 
 
A gépjárművek számára csak egy irányban, kerékpárral mindkét irányban járható utcákban közlekedve 
gondot okozhat, hogy a KRESZ szabályai szerint egyirányú forgalmú úton a balra bekanyarodásra az úttest bal 
oldalára húzódva kell felkészülni, viszont a szemből (a kijelölttel ellentett irányból) érkező és egyenesen 
tovább haladó kerékpárnak elsőbbsége van a kanyarodó járművekkel szemben, amelyek azonban az előbbi 
szabály miatt épp a kerékpárral szemben lesznek. 
E probléma áthidalására bevezetett forgalomtechnikai eszköz a kerékpáros kapu. Többszöri figyelemfelhí-
vásunk nyomán végül néhány kerékpáros kapu megjelent a tervlapokon, azonban ezeket végül nem festették 
föl, talán azért, mert pozicionálásuk nem volt kellően átgondolva. 
 
Kerékpáros kapu fölfestését az alábbi helyeken tartjuk szükségesnek: 

• Szeles utca felől a kerékpársáv torkolatában (forgalom elől elzárt területtel) 
• Tas utca (Bulcsú torkolat, egyszerűsített) 
• Huba utca (Bulcsú torkolat, egyszerűsített) 
• Huba utca (Álmos torkolat déli oldala, egyszerűsített) 
• Huba utca (Levente vezér torkolat, forgalom elől elzárt területtel, lásd a képet és a rajzot)1 

 

                                                 
1 Itt a teljes csomópont felülvizsgálata javasolt, az éven történt gázolásban kanyarodó személygépkocsi két babakocsis 
anyukát ütött el. 



 

 
Balra az eredeti tervlap kivágata (de az egyszerűsített kaput végül nem festették fel), 

jobbra a Kerékpáros Miskolc Egyesület vázlatos javaslata 

 
5. Az épített szakaszokon sok helyen előforduló felületi egyenetlenségek 

 
Javításuk indokolt. Pl. átvezetések felállóhelyei, Huba és Blaskovics utcák közötti szakasz. 
 

6. Rosszak, vagy egyáltalán nem is készültek el a szegély-
süllyesztések 

 
A szegélysüllyesztések alapvetően meghatározzák a létesítmény 
kerékpározhatóságát. Ezt az elmúlt tíz évben már számos alkalom-
mal elmondtuk, leírtuk, vagy pl. az ÉMOP-útvonalon több körben 
javíttattuk (és abban is maradtak hibák máig is). Fölháborító, hogy 
2020-ban még mindig ott tartunk, hogy egy félmilliárdos projektben 
lényegében egyetlen tisztességesen elkészített szegélysüllyesztés 
sincs. 
Kérjük a tákolt szegélysüllyesztések javítását a teljes a beavatkozási 
területen, 1:10 hajlással, szintben csatlakoztatva, az úttest burko-
latával összesimítva. (Vö. a következő pontban foglaltakat!) 



 
7. Taktilis járófelületi jelzésrendszer teljes hiánya 

 
Az épített szakaszok az ország egyik legnagyobb kórházkomplexumának környezetében vannak, de érintenek 
több, fogyatékkal élő személyeket ellátó intézményt is. A gyalogos/kerékpáros felületek elhatárolása vakok 
számára szinte alig lehetséges. A szükséges szegélysüllyesztések – még a rosszul kivitelezettek is – a vak 
személyek számára félreérthetőek, ez balesetveszélyes. A tervezés során erre sem gondoltak. Különösen 
fontos legfőképpen a kórház közelében a megfelelő taktilis jelzések utólagos pótlása. 
 

8. KRESZ 95/b, 95/c veszélyt jelző táblák értelmetlen szaporítása 
 
A forgalomtechnikai tudás, forgalomtechnikai véna hiányát, a lehetséges forgalmi konfliktusok kezelésének 
elmaradását nem kompenzálják a beavatkozási területen csára-búra szétszórt veszélyt jelző táblák. 
Kérjük mindazon kihelyezett A-022 veszélyt jelző táblák eltávolítását, amelyek felállítása nem feleltethető 
meg a 83/2004. GKM JETSZ II. fejezet (A) 9.5 pontjában foglaltak valamelyikének. 
 

9. A kötelező haladási irány és az útirányjelzés céljának, 
helyes alkalmazásának nem ismerete 

 
Pitiáner hiba miatt több helyszínen, így a Zsolcai kapui jelzőlámpás 
csomópont átvezetésénél (Katalin köz felől), a piac egyirányú 
gépjárműforgalmú szervizútjáról a Zsolcai kapui gyalog- és kerék-
párútra, valamint a Lehel és a Szeles utcát összekötő ellenirányú 
kerékpársávos egyirányú gépjárműforgalmú út és a Lehel utca 
csomópontjában megszakad a nyomvonal folyamatossága, és le-
hetetlen kerékpárral a szabályos (jogszerű) továbbhaladás a terve-
zett (megvalósított) nyomvonalon. 
A Kötelező haladási irány jelzőtábla a kerékpárra is vonatkozik, így 
ha kerékpárral az azon jelzettől eltérő irányban kell/lehet tovább-
haladni, azt a Kötelező haladási irány kerékpárral KRESZ 18/d, ÚME 
D-037 kiegészítő táblával kell jelezni (az alap köthal tábla alatt, a 
kiegészítő tábla betétjében a megfelelő köthal jelzésképpel). Erre 
a KRESZ 142/a szerinti útirányjelző tábla alkalmatlan, nem erre 
találták ki. 
 

10. Korlátozott sebességű övezet szakszerűtlen kialakítása 
 
A Levente vezér – Huszár – Szeles utcák által kijelölt 30 km/h zóna határai nincsenek pontosan kijelölve. 

• Az övezet minden be-és kilépési pontján az övezet elejét/végét táblával jelezni kell, az övezeten belül 
sem megismételt övezeti, sem C-033 Sebességkorlátozás jelzőtábla nem alkalmazható. 

• Az övezet bejáratainál, valamint célszerűen övezeten belül is – az értelmetlenül felfestett, övezetbe 
nem való kerékpáros nyomok helyett – U-052 Sebességkorlátozás burkolati jel szükséges. 



 
• Fenntartjuk a csökkentett sebességű övezetben jobbkezes forgalmi rendek bevezetésére vonatkozó 

korábbi fölvetésünket. 
• Sajnálatos, hogy a beruházó, tervező részéről az övezeti kialakítás egyéb eszközeinek (mint pl. 

bejárati küszöbök, az övezetben járdafülek) alkalmazása föl sem merült. 
 
Az övezet figyelmetlen kijelölésére példaként említjük a Bulcsú és Huba utca csomópontját, ahol a Bulcsú 
utcában a Lehel utca felé haladók számára vége tábla van kihelyezve, pedig ők továbbra is az övezetben 
haladnak (de pl. a Bulcsú utca Huszár utca felőli végén a vége tábla hiányzik), a Huba utca elején pedig eleje 
tábla van, pedig már a Bulcsú utca is az övezetben van. 
 

11. A Petőfi téri kapcsolat kezeletlensége 
 
A 26 j. úton és a Szentpéteri kapu Petőfi térre vezető ágán át létesült két átvezetés súlyosan elhibázott. Ez 
azért is érthetetlen, mert a 2010-es évek első felében készült már erre terv (Fácska Károly, Zöldfény 
Kft./Baum-Plan Bt.), amelyről több évig tartó, több lépcsős egyeztetésben szakmai konszenzus alakult ki a 
város, a közlekedésrendészet és az MVK Zrt. egyetértésével. Ezt a tervet egyesületünk bemutatta az NFM 
tervzsűrin, ahol a szakemberek egyöntetű véleménye az volt, hogy az egész projekttervnek ez lenne az 
egyetlen előremutató eleme, ezért javasolják átvételét a projekt kiviteli tervébe. Ehhez képest a holding és a 
tervező figyelmen kívül hagyta. 
 
A projekt eredményeképpen előállt nem biztonságos, a közlekedőket nem támogató állapot, a 06-os és 07-
es helyszínrajzot érintő, a két átvezetésre és a Petőfi térig terjedő szakaszra vonatkozó barkácsolás 
hibalistája: 

• A Bulcsú utcai átvezetés (és persze a gyalogos-átkelőhely) Bulcsú utca felőli felállóhelye és a 26 j. út 
Búza tér felőli forgalmi sávjai között a látómező hiányzik. 

• A gyalog- és kerékpárút kezdete és vége a Bulcsú (zsák-)utca végénél jelölendő, helytelen azt az 
átvezetés kezdeténél jelölni (az átvezetés is a gyalog- és kerékpárút 
része). 

• Az átvezetés középszigetén az EAK-háromszögek hiányoznak (a 
gyalogosjelző átvezetésben hagyott, jelöletlen oszlopától persze 
oda sem férnek). 

• Az átvezetés Arany tér felőli felállóhelyénél különösen kritikus az 
úttestre vezető oldalon a nagy – fényvisszavetővel szintén nem 
jelölt – oszlop, és annak alján a kábelkötegek. A felállóhelyen a 
szükséges szélesség nem áll rendelkezésre. Ha két nagyobb, ellen-
kező irányú kerékpáros áramlat találkozik, a rendkívül rövid zöldidő 
miatt nagy a veszélye, hogy fázisváltás utánra is bennragad kerék-
pár az átvezetésben. 

• A 26 j. út és a Szentpéteri kapu közötti területen jelentősek a felületi egyenetlenségek. 
• Ugyanitt a szeméttartó az űrszelvényben van. 



 
• A Petőfi tér felől érkező kerékpárokat a gyalog- és kerékpárútra vezető felfestés hibás: a kerékpárokat 

az ellenirányú átvezetést határoló széles burkolati jelre vezeti, továbbá a kerékpár felfestett íven való 
kanyarodásához hirtelen lassítani kell, a mögöttes jármű így elgázolhatja a kerékpárt. 

• A közös használatú autóbusz-kerékpársávra vezető egyirányú átvezetés felületére – a 06-os 
helyszínrajzon szereplő – térdes helyett íves iránynyilat kellett volna felfesteni – de semmilyet nem 
festettek. 

• Az egyirányú átvezetés végénél (a Tetemvár felőli oldalon) hiányzik a gyalog- és kerékpárút végét 
jelző tábla. Ugyanitt örömmel konstatáltuk, 
hogy sikerült megérteni: a tetemvári lépcsősor 
felől nincs értelme Elsőbbségadás kötelező jel-
zőtábla kihelyezésének (hátoldalát lásd az idén 
júliusban készült képünkön), így azt néhány 
héttel felállítása után el is távolították. 

• Az egyirányú átvezetéshez észak felől érkezők 
részére nincs jelezve, hogy nem kanyarodhat-
nak balra, az átvezetés felületére (D-037, betét-
jében D-001). 

• A közös használatú autóbusz-kerékpársávon a 
BUSZ feliratok a felismerhetetlenségig lekop-
tak, a kerékpárjelképeket újrafestették, a BUSZ 
feliratokat azonban nem. Ez így csak a burkolati 
jelek prostituálására jó. 

• A 07-es helyszínrajzra rádobált kerékpárjelké-
pek, kerékpáros nyomok gyermekrajznak jók, 
forgalomtechnikai tervnek nem. A terv nem tárja föl a konfliktusmezőket, így értelemszerűen nem is 
kezeli azokat. A Pallos utcai csomóponttal semmit sem kezd, pedig ott már a tervezés időszakát 
megelőzően is rendszeresek voltak a kisebb balesetek, és a kerékpároknak ezen a szakaszon kellene 
fonódniuk a többi járművel. A Pallos utca és a jelzőlámpás csomópont közötti szakaszra berajzolt 3 
db kerékpáros nyomot nem festették föl – ez annyiban nem baj, hogy úgysem lett volna megoldás. 
Az viszont baj, hogy épp a legbonyolultabb forgalmi helyzetben nem segít a projekt semmilyen 
formában a kerékpárral (vagy más módon) itt közlekedőknek. 

• Mind itt, mind a Kazinczy utcai járműosztályozóból hiányzik az előretolt kerékpáros felállóhely. 
• Nincs kezelve a NAV-székház előtti autóbuszmegálló körüli konfliktusmező. 

 
A kialakult állapot javítása érdekében az alábbiakat kérjük: 

• 2021-ben történjen meg a 26 j. út átvezetésétől a Petőfi térig tartó szakasz újratervezése és 
kivitelezése. 

• A tervezés alapja a Bau-Plan Bt. BP-06/2014 tervszámú, JLP–1/2ver m2 rajzszámú tervlapja legyen. 
• Ugyanakkor fontosnak tartjuk ezen terv korszerűségi felülvizsgálatát. 
• A korszerűségi felülvizsgálat keretében kiemelten szükséges a gyalogosok átkelésével kapcsolatos 

problémák feltárása és kezelése is, amely a korábbi tervből hiányzott. Így különösen a 26 j. út Bulcsú 



 
utcai átkelője és a tetemvári lépcsősor közötti, jelzőlámpás biztosítással nem, de a tetemvári oldalon 
kifejezetten balesetveszélyes felállási hellyel rendelkező gyalogos-átkelőhely biztonságnövelő kor-
szerűsítését. Valamint a Pallos utca és a makropolisz kapcsolatát biztosító, továbbá a Pallos utca ke-
resztezését biztosító gyalogos-átkelőhely létesítését. 

• A Bulcsú utca vonalában fekvő gyalogos-átkelőhely és a Petőfi tér között mindkét irányban 30 km/h 
sebességkorlátozás bevezetését. 

 
12. Korlátok 

 
A tervezési területen– a néhány valóban indokoltat meghaladó számban – hemzsegnek a fölösleges korlátok, 
és bár az e-UT.03.04.11 a fényvisszavető jelzést még nem írta elő egységesen minden korlátra, kifejezetten 
balesetveszélyesnek ítéljük a fényvisszavető felület nélkül alkalmazott sötétzöld festést. 
 

B) RÉSZLETES HIBAJEGYZÉK 
 
(Az előző fejezetben tárgyalt hibákra külön már nem térünk ki.) 
 
Helyszínrajz01 
 

13. A Bajcsy-Zsilinszky utca északi oldalán a nagyméretű közvilágítási/felsővezetéki oszlopra fény-
visszavető elhelyezése szükséges. 

14. Az árkád alatt csak pollerezés van, a pollerekről 
a fényvisszavetők szintén hiányoznak, az aláb-
biakban említett hiányokkal együtt pótlandók. 

15. Ugyanott a gépjárművek behajtási tilalmát jelző 
tábla is hiányzik. 

16. A Katalin köz gépjárművel zsákutca, a Zsolcai 
kapu felől hiányzik a G-302 Zsákutca kerékpá-
ros továbbhaladással jelzőtábla. 

17. A Katalin köz végénél az átvezetés felállóhelyén 
a burkolat javítandó. 

18. Az átvezetéshez a piac felől érkezők számára 
átküldő kerékpárosjelző (∅100 mm) felszerelé-
se javasolt, úgy, hogy a gyalog- és kerékpárútról 
látható legyen. 

19. A 3 j. út átvezetésénél a gyalog- és kerékpár-
utat, illetve annak végét jelző táblák helytele-
nek (az átvezetés a gyalog- és kerékpárút része). Mind az elejét, mind a végét a déli oldalon kell 
jelezni. 

20. A Zsolcai kapuban, az elválasztott gyalog- és kerékpárúton a közvilágítási oszlopok fényvisszavetővel 
történő megjelölését kérjük. Ugyanitt a borászati üzlet előtt a hiányzó korlátok pótlandók. 



 
Helyszínrajz02 
 

21. A piac oldalán húzódó egyirányú gépjárműforgalmú út és a Zsolcai kapui gyalog- és kerékpárút 
kapcsolatát annak ellenére sem sikerült rendezni, hogy két éve az index.hu címlapjára került. Először 
is a Zsolcai kapu úttestjének szélét javasoljuk jelölni az U-022 Úttest kijárati széle burkolati jellel. Ez 
segít a felületek jobb elhatárolásában.  
A torkolatból a két csomóponti kerékpáros nyom burkolati jel eltávolítását követően az ÚME 21.7 
ábrája szerinti kombinált burkolati jellel jelezhető a két kerékpáros forgalmi irány számára a tovább-
haladás iránya. 

22. A piaci nagyparkolóban, piac területén a jelentős gyalogosmozgás miatt a 30 km/h helyett 20 km/h 
övezeti kijelölés javasolt. 

23. A piaci nagyparkolóból a Szeles utcába balra történő kanyarodás biztonságát indokolt középszigettel 
védeni, ugyanitt gyalogos-átkelőhely létesítése is szükséges. 

24. A Szeles utca Huszár utca és 26 j. út közötti szakaszán 30 km/h sebességkorlátozás indokolt. 
 
Helyszínrajz03 
 

25. A Szeles utca és a Lehel utca között kapcsolatot adó egyirányú gépjárműforgalmú út kerékpár-
sávjának burkolati jele teljesen lekopott, felújítása szükséges (tartós kivitelben). 

26. Nem utal az előzetes elképzelések kiforrottságára, ahogy 2018-tól össze-vissza táblázgatták az egyirá-
nyú gépjárműforgalmú szakaszt és Lehel utcai csomópontját, lásd 2. függelék. Az E-012 (KRESZ 104) 
Egyirányú forgalmú út jelzőtábla alól jelenleg hiányzik a H-115 (KRESZ 59/a) kiegészítő tábla! 

27. A kerékpársáv elejét és végét jelző táblákat pótolni kell – ez helyes volt a rajzon. 
28. Az A) fejezet 9. pontjában írtakon felül itt a Lehel utcában a Búza tér felől érkezők számára is szükség 

van a D-037-es kiegészítő táblára, a jobbra kanyarodás engedélyezésére. 
29. A Lehel utca felezővonalának megszüntetése a hatékonyabb csillapítás miatt előnyös. 

 
Helyszínrajz04 
 

30. Fenntartjuk a csökkentett sebességű övezetben a jobbkezes forgalmi rend bevezetésére vonatkozó 
korábbi fölvetésünket.  
Az övezet bejáratainál, valamint célszerűen övezeten belül is az értelmetlenül felfestett kerékpáros 
nyomok helyett U-052 Sebességkorlátozás burkolati jel szükséges. 

31. A Huba utcában a párhuzamos parkolósávok hosszú szakaszon azonos oldali kijelölése helytelen. 
Sebességcsillapítási célból alternáló kijelölés szükséges. A kijelölésnél a kerékpáros kapuk helyét is 
célszerű figyelembe venni (nem csodálkozunk azon, hogy a rajzon látható két kaput végül nem 
festették föl, rossz helyre voltak rajzolva). 

32. .A Huba utca Levente vezér utca felőli torkolata egészen megdöbbentően el van rontva. Azáltal, hogy 
a parkolósávot nem szüntették meg a torkolat előtt megfelelő hosszban, és a kijelölt forgalmi irányból 
érkező vegyes járműforgalmat a torkolat előtt nem vezették vissza a menetirány szerinti jobb oldalra, 
ez a forgalom szembe van vezetve az ellenkező irányból érkező kerékpárokkal. Jól látszik ez pl. a 
parkolósáv burkolati jeléhez idétlenül hozzáfestett EAK-jelről. Bár a tervlap tartalmazza, a kerékpáros 



 
kapu felfestése itt is elmaradt. (Javaslatunk vázlattal a 10. oldalon, a több tervlapra is érvényes 
hibákat tárgyaló A) fejezet 4. pontjában.) 

33. A Huba utca teljesen indokolatlan burkolatfelújításakor a huszadik századi állapotot rekonstruálták, 
figyelmen kívül hagyta a lakóutca tervezésének korszerű elveit. Maradt a sima aszfaltburkolat, nem 
alkalmaztak semmilyen csillapítási eszközt, és elmaradt a Levente vezér utcai lekerekítő ívek 
sugarának csökkentése is. 

 
Helyszínrajz05 
 

34. A Huba utca Levente vezér utca és Szentpéteri kapu közötti szakasza a parkolás, az ív és a nagyobb 
gépjárműforgalom miatt eléggé konfliktusos. Ezért ide 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését 
kérjük (korábbi tervváltozatokon még szerepelt), burkolati jellel is megerősítve. 

35. A Kassai utcai csomóponttól északra a várakozóhelyek felfestése rendezettebb helyzetet eredmé-
nyezne. 

 
Helyszínrajz06 
 

36. A Bulcsú utcában a G-301 Zsákutca jelzőtábla cserélendő G-302 Zsákutca kerékpáros 
továbbhaladással jelzőtáblára. 

 
Helyszínrajz07 
 

Az A) fejezet 11. pontjában foglaltakon kívül további észrevételünk nincs. 
 
Helyszínrajz08 
 

A repülőtéri csomópont szerencsére nem teljesen a rajz szerint valósult meg. Érdemes észrevenni, 
hogy a város felől érkező és jobbra, a Repülőtéri útra kanyarodó kerékpár számára mennyivel hosz-
szabbá, bonyolultabbá, és konfliktusosabbá vált a közlekedés a megelőző állapothoz képest. Ez ér-
demben nem is javítható, csak irányhelyes vezetéssel. 
A temető/Bosch jelzőlámpás csomópontot a Forgalomtechnikai helyszínrajz3-nál tárgyaljuk. 
 

Helyszínrajz09 
 

37. A kiviteli terv nem tartalmazta a repülőtéri elágazás jelzőlámpás csomóponton a Tesco/benzinkút 
felületén az átvezetést. Jó, hogy ezt a kivitelező pótolta, rossz, hogy silány minőségben. 

38. A repülőtéri elágazás jelzőlámpás csomóponton a Tesco/benzinkút csomópont felől érkező ágon az 
EAK alól hiányzik a H-113 kiegészítő tábla. 

39. Ugyanebben a csomópontban javítandó a kerékpárokat a Repülőtéri útról az átvezetésbe vezető 
rövid szakasz geometriája. 

40. A Repülőtéri úton a kerékpáros nyomos szakaszra 40 km/h sebességkorlátozás elrendelését kérjük 
(burkolati jellel nyomatékosítva), az út forgalmi sajátosságai miatt. 



 
 
Forgalomtechnikai helyszínrajz1 
(Huba u. jelzőlámpás csomp. – Katowice u. csomp., 0+625 sz. szelvény) 
 

41. Az úttestről a gyalog- és kerékpárútra a felvezetés nem a rajz sze-
rint készült el. A kivitelező látványosan nem tudta kezelni a helyze-
tet, előbb megosztotta a rajzhoz képest túl széles felvezető felüle-
tet a gyalogosforgalommal (a középre festett sárga vonallal), majd 
amikor sikerült rádöbbenni, hogy gyalogosok az úttestről nem 
várhatók, forgalom elől elzárt területet festettek rá (azt sem szabá-
lyosra). Jelezzük, hogy a nagyobb szélesség nem baj. Ha már így si-
került megépíteni, akkor megtartható, ehhez – a forgalom elől el-
zárt terület jelzésének eltávolítását követően – a haladósáv sárga 
vonalát kell a felvezető rámpa két széléhez kifuttatni. Ugyanitt pó-
tolni kell az egyirányú kerékpárút másik oldali szélének jelzését. 

42. A belváros felé tartó kerékpárforgalom számára a Huba utca felületére barkácsolt átvezetés javítása 
szükséges. Több anyagunkban is rámutattunk, hogy ilyen barbár 
módon nem lehet átvezetést kialakítani. A javítás módja: a 26 j. 
úttal párhuzamos egyirányú szakaszon a gyalogos és kerékpáros 
oldal megfordításával (gyalogos az úttest felől, kerékpáros a KI 
irányú gyalog- és kerékpárút felől) az átvezetés átkerülhet a gyalo-
gos-átkelőhely másik (Huba utca felőli) oldalára. Az átvezetés bur-
kolati jelének íves elhúzásával, vagy utolsó négyzeteit elhagyva, 
iránynyíl alkalmazásával a kerékpárok közvetlenül fordulhatnak a 
Huba utcába. Az esztelen és balesetveszélyes hurok bontandó. 
(Egyébként két éve köznevetség tárgya volt, amikor a hurokhoz 
csúcsával fölfelé helyezték ki az Elsőbbségadás kötelező jelző-
táblát, amit azóta azért sikerült megfordítani.) Szintén bontandó a 
zebracsíkozás nyugati oldalán a megszüntetendő átvezetés északi rámpája – nem kár érte, párját 
ritkítóan silány tákolmány. A megszüntetendő átvezetés különben 
sem a tervlap szerint készült: a téglavörös felület és a sárga négy-
zetsor között van egy haladósávnyi fölös szélesség, semmi sem-
mihez nem illeszkedik, így aztán úgy látszik, mintha két átvezetés 
lenne egymás mellett.  
Megjegyezzük: nem értjük, miért nem vezették át a tervlapon 
ennek az átvezetésnek az általunk korábban javasolt módosítását, 
hiszen ugyanazt a hibát javították a TESCO jelzőlámpás csomópont-
nál a Repülőtéri út felületén lévő átvezetésben, de ugyanilyen elvű 
a Bulcsú utca folytatásában létesült egyirányú átvezetés is. 

43. Ugyanebben az átvezetésben az EAK jelzőtábla alá kihelyezett H-
111 kiegészítő tábla pontatlan, cserélendő, mert helytelenül az 
átvezetés kétirányú kerékpárforgalmát mutatja. 



 
44. A 0+025 sz. szelvényt követő elleníves 

szakaszhoz kihelyezett korlát fölösleges, 
bontandó. Létesítése indokolatlan (ÚME 
12.2 alapján nem magyarázható), kihe-
lyezése balesetveszélyes. 

45. A korlát helyén, a két forgalmi irányt 
elválasztó szigeten mindkét irányból kis-
méretű D-014 (KRESZ 20) Kikerülési irány 
(jobbra) jelzőtáblák kihelyezését kérjük. 

46. A Blaskovics utcai jelzőlámpás csomó-
pontnál a 26 j. út felületén kialakított át-
vezetés életveszélyes. Létesítése óta már 
gyalogoselütés (pedig a megelőző három 
évben egy sem volt) és halálos (!) kerék-
párosgázolás is történt. Főbb hiányos-
ságait már összefoglaltuk a megyei kor-
mányhivatal számára készített, de a töb-
bi érintett számára is megküldött közér-
dekű bejelentésünkben. Jelen hibajegy-
zék készítésekor várjuk a forgalmi rend 
felülvizsgálatát. Szükségesnek tartjuk itt 
sebességkorlátozás előírását, továbbá a forgalomtechnika komoly módosítását. 

47. A megyei kórház kerítése mentén haladó elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra észrevételt nem 
teszünk. 

48. A megyei kórház előtti teresedés és kapcsolata a 26 j. úttal eddig is konfliktusos és nem letisztultan 
szabályozott terület volt, főként a problémás parkolás miatt. Hiányosság, hogy nem készült kerék-
páros átvezetés, emiatt a megyei kórház megközelítése kerékpárral észak felől nem megoldott.  
Javasoljuk a kórház előtti tér és a 26 j. úttal való 
kapcsolatának komplex újratervezését, beleértve 
minden közlekedési kapcsolatot, így az autó-
busz-megállóhelyeket is.  

49. A projekt nem fektetett hangsúlyt a kerék-
párparkolás megoldására, de azért a megyei kór-
házhoz kihelyeztek 3 db U-támaszt. A támaszok 
talpára azonban már nem jutott festék. A táma-
szok rossz helyen vannak, figyelmen kívül hagyták 
azt az alapelvet, hogy a kerékpártámaszokat kö-
zelebb kell elhelyezni a bejárathoz, mint a gép-
jármű parkolóhelyeket. 

50. A Blaskovics utcai jelzőlámpás csomópont és a 
megyei kórház buszmegállója közötti burkolati 

Sötétben ilyen könnyen észlelhető a korlát. Az elleníves vezetésre csupán a pár 
hónapos hosszanti burkolati jelek utalnak 



 
jellel elválasztott gyalog- és kerékpárút szélessége saját méréseink szerint éppen nem éri el a rajzon 
előírt értéket. 

51. A 0+400–0+425 sz. (és tovább) szelvények közötti szakasz 
álláspontunk szerint rendkívül konfliktusos, de a hibás elem-
választás és a nem irányhelyes vezetés miatt jó megoldás 
nincs rá. Itt a korlátok szükségesek, azonban indokolt őket 
ellátni fényvisszavetővel, továbbá aggályos, hogy az északi 
oldalon a korlát már majdnem bedőlt a kerékpáros felületre. 

52. A leginkább konfliktusos szakaszt téglavörös felfestéssel és 
10 km/h sebességkorlátozás kihelyezésével vélték kezelni. A 
probléma nem megoldható, koncepcionális hiba, oka a rossz 
nyomvonal- és elemválasztás. Viszont a sebességkorlátozás 
végének jelzése mindkét irányban el-maradt, pótlásra vár. 

53. A Katowice utcai csomópontig kihelyezett korlátra nincs 
szükség. 

54. Bár a teljes beavatkozási terület hemzseg a KRESZ 95/c veszélyt jelző tábláktól, feltűnő, hogy pont az 
egyik legveszélyesebb csomópontban, a 0+625 szelvénynél előzetesen semmi nem hívja föl a 
kanyarodni szándékozó gépjárművezetők figyelmét az átvezetésre (noha kétségtelen, hogy erre épp 
ez a jelzőtábla a legalkalmatlanabb). Itt továbbra is szükségesnek tartjuk az átvezetés járdaszintre 
emelését. 

 
Forgalomtechnikai helyszínrajz2 
(0+625 sz. szelvény – elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdete) 
 

55. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kezdete nincs jelezve (a jelzőtábla nem lett kihelyezve). 
 
Hiányzó rajz 
(beavatkozással nem érintett, gyalog- és kerékpárúttá átminősített járda) 
 

56. A STOP-SHOP-hoz – jelentős forgalomvonzó létesítményhez 
– kerékpáros átvezetés létesítését kérjük. 

57. Különösen a gyalogosok számára nem egyértelmű, hogy 
vegyes használatú felületen haladnak, az egyértelműsítés 
érdekében javasoljuk gyalogos- és kerékpárjelképek felfes-
tését. 

58. Ebben is van kezeletlen szűkület: 
• a helyközi autóbusz-megállóhely jelzőtáblájának osz-

lopa az oldalra benyúló szemetessel (kérjük a hossz-
tengely felé elfordítani és a szűkületet a burkolaton 
sárga vonallal jelölni), 



 
• továbbá egy nagy átmérőjű közvilágítási oszlop, amelyre egyik irányból sem figyelmeztet fény-

visszavető. 
59. A szakasz végén kihelyezett jelzőtábla alapján a TESCO felé vezető térkövezett járda is elválasztás 

nélküli gyalog- és kerékpárúttá vált. 
 
Forgalomtechnikai helyszínrajz3 
(elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút vége – tervezési terület északi végpontja) 
 

60. Súlyos hiányosság, hogy a temetői csomópontban a Bosch gyárak felé nem terveztek átvezetést, így 
a nyomvonal folytonossága ezen kiemelt fontosságú úti célhoz nem biztosított. (Az átvezetést ko-
rábbi tervfázisok rajzai még tartalmazták – bár kétségtelenül hibásan.) 

61. A temető/Bosch jelzőlámpás cso-
mópontban a kerékpárút folyto-
nosságát észak felé biztosító átve-
zetés nem a tervlap szerint való-
sult meg. Súlyos tervezési hiba a 
temetőhöz és az áruházakhoz ve-
zető szervizút szélesítése, és a cso-
mópontban a lekerekítő ív sugará-
nak durva megnövelése. Ezáltal a 
lakott területen kívülről érkező, és 
a városi lassabb forgalmi ritmust 
még föl nem vett gépjármű-
vezetők lényegesen nagyobb se-
bességgel kanyarodhatnak rá a 
gyalogos-átkelőhelyre (és immár 
kerékpáros átvezetésre), egyszer-
re, azonos zöldfázisban. Ez értel-
metlenül növeli a balesetveszélyt 
– megépítésének költsége pedig 
szemétbe dobott pénz. 

62. A 0+675–0+700 szelvények között a forgalmi irányok kötöttség miatt elválnak. Amellett, hogy a 
sávszélességek elégtelenek, súlyosabb hiba, hogy a szükséges forgalomtechnikai jelzések elmaradtak 
(fényvisszavető jelölések és D-014 [KRESZ 20] Kikerülési irány (jobbra) jelzőtáblák). 

63. Feltűnő, hogy épp ide nem terveztek korlátot, pedig hosszabb, közel egyenes szakasz után itt hirtelen 
kissugarú ellenívek és árkok vannak. 

64. A 0+825 végszelvényben nem készült átvezetés. 
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65. A Repülőtéri út és a Besenyői út csomópontjában kialakított forgalmi rend szabálytalan, 
életszerűtlen és balesetveszélyes. A csomópont gyalogos-átkelőhelyei már a beavatkozás előtt is 
szabálytalanok voltak (összemetszés). 
Javasolt a Repülőtéri út felületén kijelölt 
átkelőhely eltolása kelet felé, így az 
átkeléshez szükséges távolság csökkent-
hető és az összemetszés megszüntet-
hető. (Ehhez az északi oldalon a járda 
meghosszabbítása is szükséges.) 

66. A Repülőtéri út felületén az egyirányú 
kerékpáros átvezetésnek a projektben 
felfestetthez képest az eltolt gyalogos-
átkelőhely másik (a város felőli) oldalára 
kell átkerülnie, így kerékpárral közvetle-
nül lehetne a Repülőtéri útra balra ka-
nyarodni, az értelmetlenül megépített 
hurok pedig elbontható. Az átvezetés 
rajzunkon (az oldal alsó képén) látható, 
íves kialakítása természetes íven való 
kanyarodást enged, így csökken a kerék-
párral az útra merőleges irányban való 
haladás – a potenciális konfliktus – idő-
tartama. 

67. Ugyanitt az áthaladó védtelen úthasz-
nálók védelmére – a keresztezett forgal-
mi irányokat elkülönítő és a keresztezett 
forgalmi sávok számát csökkentő – kö-
zépsziget építését javasoljuk az átkelő-
hely/átvezetés két oldalára. Erre a ke-
resztmetszet lehetőséget nyújt, hiszen a 
Repülőtéri út a nyugati oldalról irányon-
ként egy forgalmi sávos, a csomóponttól 
azonban már kettő. A belső sávot elég 
csak a sziget után megnyitni. 

A kiviteli terv helyszínrajzának kivágata 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület javaslatának vázlata 



 
68. A 26 j. út felől érkező kerékpárokat 

a csomópontból kivenni és a 
járdára fölvezetni értelmetlen, 
ahogyan erre korábban nemcsak 
mi, hanem a Magyar Kerékpáros-
klub tervbírálata is rámutatott. A 
balesetveszélyes elképzelést sem 
sikerült legalább formailag hiba-
mentesen megvalósítani. A hely-
színrajzon nem látható vonatkozó 
elsőbbségi jelzőtábla. Nem ismer-
ve a tervezői szándékot, a rajz sze-
rinti helyzetben a KRESZ 31.§ (5) b) 
alapján a kerékpáré az elsőbbég, 
de vajon ezt a többi jármű veze-
tője is fölismerné-e? A kivitelezés 
során a kerékpárvezetők számára 
B-001 Elsőbbségadás kötelező 
jelzőtáblát helyeztek ki – ami a 
geometria miatt komolytalan, 
legalábbis a háta mögül érkező gépkocsik számára történő elsőbbségadás kerékpározótól nem reális 
elvárás. Ráadásul a tábla ellentmondásban van a burkolati jellel: a téglavörös színezés átvezetés 
felületén az átvezetésben haladó kerékpárok elsőbbségét jelzi. (A tábla hátulja látható a 2020. 
augusztus 20-án készült felvételünkön, később a tábla oszlopostul eltűnt, nem tudjuk, hogy megszün-
tették, vagy valaki ellopta). Az átvezetést a sárga négyzetsor határolja, így teljesen szabálytalan 
hézagot hagyni a négyzetsor és a téglavörös sáv között.  
A kisépítés bontandó, a gyalogos-átkelőhely burkolati jele mellől a kerékpáros átvezetés burkolati 
jele eltávolítandó. A kerékpárforgalom ferde, de 
egyenes vonalban kerékpáros nyomokkal vezethető 
föl a gyalog- és kerékpárútra. Javaslatunkat lásd az 
előző oldalon alul, a vázlaton is. 

69. Fentiekkel összefüggésben végezhetők el a gyalogos-, 
ill. kerékpárúti kapcsolatok kisebb korrekciói. 

70. A rajzon 68. és 70. sorszámmal jelölt jelzőtáblák 
közötti szakaszt hiba volt leszűkíteni és kerékpár-
útként kijelölni, az elválasztás nélküli gyalog- és kerék-
párutat kellett volna továbbvinni. A tervező a 
gyalogosforgalmat az autóbusz-megállóhely felálló-
helyére nyomta, amely a hely szűkössége miatt már 
egy-két várakozó esetén is konfliktusos az átmenő 
gyalogosforgalommal. 

A Kerékpáros Miskolc Egyesület megoldása 



 
71. A Bárdi Autó telephelye előtt kezeletlen akadály (lásd az előző oldal képén). 
72. A 306 jelű út és a Várközi Lajos 

utca jelző-lámpás csomópontjá-
nak forgalmi rendjét az oroszlán-
karám-elv alapján alakították ki, 
kizárólag a projekt útvonalára te-
kintettel, más kerékpáros irányról 
nem véve tudomást. A Várközi 
Lajos utcából vegyes forgalomban 
érkező kerékpárok továbbközleke-
dése megoldatlan, mind a Mechat-
ronikai Ipari Park, mind Szirmabe-
senyő, mind a repülőtér felé. A 
több helyen fölöslegesen terve-
zett ráfordító huroknak itt lett vol-
na értelme, legalábbis a nyugati 
irányú továbbhaladás céljára. Az 
egyenes, ill. Szirmabesenyő irányú 
továbbhaladást közvetetten ez a 
hurok is kezelheti, de ezt célsze-
rűbb kerékpáros nyommal átve-
zetni a csomóponton, majd pedig az 56 m-es kerékpárút mellett. Ellenirányban (a Várközi Lajos 
utcába haladókat) szintén biztonságosabb és gyorsabb kerékpáros nyommal átvezetni, mint fölvinni 
a rövid kerékpárútra, majd kivezetni a kanyarodó gépkocsik elé. 

73. Ugyanezen csomópont átvezetései rosszak. Az alárendelt átvezetésben a város felől érkezőket 
nekivezetik a gyalogos-kerékpárosjelző – pontszerű akadályként az ÚME-ben előírtakkal szemben 
jelöletlen – oszlopának, úgy, hogy ha szemből is érkezik kerékpár, nem férnek el. Kismértékű 
elhúzással a probléma kiküszöbölhető. 

74. Ugyanezen oszlopon a gyalog- és kerékpárút végének jelzése szabálytalan, a D-028 (KRESZ 26/f) 
jelzőtábla eltávolítandó. 

75. Szintén eltávolítandó a túloldalon (a helyszínrajzon 97. sorszámmal jelölt) D-024 (KRESZ 26/a) 
jelzőtábla. 

76. Az átvezetés déli-nyugati oldali felállóhelyén a nagyméretű, ki nem váltott oszlop fényvisszavető 
jelzése szükséges. 

77. A Várközi Lajos utcai átvezetés Remy felőli oldalán a felállóhely, illetve a nyomvonal végződésének 
felületnövelése szükséges (a 72. pontban javasolt huroktól függetlenül is). jelen állapotban az 
átvezetésbe tartó kerékpárok számára nincs elegendő felállóhely, az átvezetésben érkezőket pedig 
nekivezetik az útvonal végét jelző táblának. 

78. A Várközi Lajos utca folytatásában a meglévő, de a rajzon nem látható G-301 Zsákutca jelzőtábla 
cserélendő G-302 Zsákutca kerékpáros továbbhaladással jelzőtáblára 

 
  



 
Forgalomtechnikai helyszínrajz5 
(Mechatronikai Park kerékpárút – tervezési terület keleti végpontja) 
 

79. A 306 j. úttal párhuzamos, a szirmabesenyői úthoz kapcsolatot adó kerékpárúthoz vezető szervizút 
elején a G-301 Zsákutca jelzőtábla cserélendő G-302 Zsákutca kerékpáros továbbhaladással 
jelzőtáblára. 

 

C) TANULSÁGOK, ÁLTALÁNOS JAVASLATOK 
 
A projekt fontosabb tanulságait az alábbiakban látjuk, illetve a hasonló kudarcok megelőzése érdekében az 
alábbiakat javasoljuk: 

80. A városnak új, XXI. századi közlekedésfejlesztési koncepcióra, fenntartható mobilitási tervre és 
kerékpárforgalmi hálózati tervre van szüksége, a meglévő alkalmatlan dokumentumok helyett. 

81. Fontos, hogy a közlekedésfejlesztési koncepció – és az annak alapján álló további dokumentumok, 
végül a konkrét engedélyezési/kiviteli tervdokumentációk a világ vezető, valóban mindenki számára 
biztonságos közlekedést garantáló közlekedésbiztonsági nézetrendszerei alapján álljanak, ezek a 
Nollvisionen (vision zero) és a Duurzaam Veilig (sustainable safety). A fenntartható biztonság 2030-
ig érvényes 3. generációs öt alapelvéből pl. a most vizsgált projektben egyik sem teljesül. De az 1992-
es (első generációs) három alapelv sem, így a tárgyi projektben a holland közlekedésbiztonsági 
színvonalhoz képest három évtizedes lemaradásról beszélhetünk. 

82. A városvezetés elemezze a projekt teljes folyamatát, tárja föl a hibák okait, hogy azok újabb 
projektekben ismételten ne fordulhassanak elő. 

83. A félmilliárdos forrás felelőtlen elpazarlásáért a személyi felelősséget is meg kell vizsgálni, és ennek 
alapján a szükséges döntéseket meghozni. 

84. A városban a jelenlegi szervezeti keretek nem látszanak alkalmasnak a közlekedésfejlesztés magas 
szintű művelésére. Ehhez sürgősen szükség van önálló szakmai szervezet, a Miskolci Közlekedési 
Központ létrehozására (kb. az eredeti BKK mintájára), amely megfelelő szakmai háttérrel át tudja 
venni a közlekedésfejlesztési projekteket is. 

85. Minden projektben értékelni kell a tervező tevékenységét. legyen a városnak tervezői black listje. Aki 
bizonyítja alkalmatlanságát (mint a tárgyi projektben), az újabb projektben több kárt már ne 
okozhasson Miskolcnak. 

86. A tárgyi projekt kapcsán – az észrevételezett többi hiba javításán túl – mielőbb szükség van források 
biztosítására ahhoz, hogy a 26 j. út keleti oldalán végig lehessen vezetni a KI irányú nyomvonalat a 
Bosch/temető jelzőlámpás csomópontig. 

87. Készülni kell arra, hogy a fenntartási időszak leteltével hogyan biztosítható forrás a 26 j. út melletti 
szakasz korszerű, kapacitív és biztonságos, irányhelyes, kevésbé konfliktusos létesítménnyel történő 
kiváltására. 

 
Lezárva: a 2020. október 18-i állapot szerint. 
Összeállította: Kunhalmi Zoltán 
Közreműködött: Nehézy Sándor és Vascsák Roland  



 

1. FÜGGELÉK 
Előzmény dokumentumok 
 
 
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület néhány előzmény dokumentuma: 
 
A KME javaslatai a KHT tervzsűrin elhangzottak alapján (2016. október) 
A Bosch-gyárak vezetői részére bemutatott prezentáció (DE, 2017. február) 
A Bosch-gyárak vezetői részére bemutatott prezentáció (HU, 2017. február) 
Prezentáció a 2017. februári tervzsűrire 
A KME észrevételei a 2017. februári tervzsűrire benyújtott tervdokumentációhoz 
A KME előzetes állásfoglalása a 2017. májusi tervzsűrihez 
A KME módosító javaslatai a 2018-as kivitelezéshez (nem építésiengedély-köteles szakaszok) 
A KME módosító javaslatai a 2019-es építéshez (építésiengedély-köteles szakaszok) 
 
 
 
A Magyar Kerékpárosklub előzmény tervvéleményezése: 
 
https://kerekparosklub.hu/sites/default/files/MK_velemeny_Miskolc.pdf 
  

http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_javaslat_Petofi_Bosch_20161026.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_Bosch_Radfahren_07022017.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_Bosch_Radfahren_07022017_HU.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_tervzs%C5%B1ri_20170228.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_Petofi_Bosch_eszrevetelek_20170228.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_tervzsurihez_20170525-re.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_nemengkot_eszrevetelek_20180717.pdf
http://kerekparosmiskolc.net/wp-content/uploads/KME_eszrevetelek_epites_2019.pdf
https://kerekparosklub.hu/sites/default/files/MK_velemeny_Miskolc.pdf


 

2. FÜGGELÉK 
A Szeles utcai kerékpársáv és Lehel utcai csomópontjának néhány táblázási 
változata 
 

 
2018. szeptember vége 



 

 
2018. október 14. 

  



 

 
 

 
 

 
2018. október 21. 

  



 

 

 
2020. október 



 

3. FÜGGELÉK 
A táblakihelyezésről 
 
Úgy tapasztaltuk, hogy a projekt megvalósításakor törekvés volt, hogy minél magasabbra kerüljenek a 
zöldsávban elhelyezett jelzőtáblák – mintha a kerékpárral közlekedők haladásuk során jellemzően az eget 
kémlelnék. 
Érdekes módon a szűk járdába beépített tábla tudott lényegesen alacsonyabbra kerülni (a képen a 
testmagasság 175 cm), ráadásul külön oszlopra, pedig ott van mögötte a közvilágítási oszlop… 
 

 
A kutya sem érti… 


