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Tárgy: megküldött lillafüredi nyomvonalváltozatok véleményezése 
 
 
 
Tisztelt Sipos Ágostonné Asszony! 
 
 
A Kerékpáros Miskolc Egyesület nevében köszönöm, hogy a tárgyi dokumentumot véleményezésre 
megküldte nekünk. 
 
Bízom javaslataink szíves figyelembe vételében, a felvetéseinkkel kapcsolatban készséggel állunk 
rendelkezésre. 
 
 
 
Üdvözlettel 
 
 
 
Kunhalmi Zoltán 
elnök 



 

 

1904_48_Diósgyőri vár Lillafüred 
 
A hálózat szempontjából kiemelkedően fontos nyomvonal tervezésekor álláspontunk szerint az alábbi 
premisszákból kell kiindulni: 

1. Többféle, egymástól nagyon eltérő felhasználói igényt kell egyidejűleg kiszolgálni. Más az országúti 
kerékpáros (akár versenyző, sportoló), más a trekkinges, vagy pedeleces túrázó, más a 
hegyikerékpáros és más a kisgyermekes igénye. Ezek az igények – tekintettel a számos kötöttségre 
is – nem elégíthetők ki egy útvonal adott elemeivel, szükség van kiegészítő kínálat nyújtására is. 

2. A nyomvonal végpontjaként a függőkert nem támogatható, a lillafüredi útvonalnak valóban 
Lillafüredre kell vezetnie, különben pont a lényeg vész el. Kiemeljük, hogy erre a hálózat későbbi 
továbbfejleszthetősége miatt is szükség van. 

3. A teljes tervezési területen a védtelen úthasználók biztonsága és az élhető környezet miatt 
szükségesnek tartjuk a meglévő sebességkorlátozások megtartását, illetve kiterjesztését. 

 
A lehetséges nyomvonalak, nyomvonalváltozatok áttekintése 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk a lehetséges nyomvonalváltozatokat, résztávolságokra is, ezáltal kombinációs 
lehetőségek is fölmerülnek. 
 

A) Országútis nyomvonal – a többi nyomvonalváltozattól független 
 
Ez a nyomvonal a DAAA tervezési elvnek megfelelően biztosítja sportkerékpárosok és a felkészültebb 
túrázók számára szükséges feltételeket. A gyermekesek és hobbikerékpározók számára kiválasztandó 
nyomvonaltól függetlenül szükséges, és a 2505 j. út kerékpározhatóságának biztosítását, a feltételek 
lehetőség szerinti javítását jelenti. 
 
Tartalma: 

• kerékpáros nyom a 2505 jelű úton a Felső-Majláth körforgalom és Lillafüreden a 2505 és 2513 jelű 
utak csomópontjáig, 

• a forgalomtechnikai tervezés során egyeztetendő sebességkorlátozás. 
 

B) Hegyi nyomvonalváltozatok szakaszai az 1904_Átnézeti térkép alapján 
 
Az 1904_48-as rajzon szereplő 1. (rózsaszínű), a vártól a Móra Ferenc utcáig tartó nyomvonallal 
egyetértünk. 
A hegyi nyomvonalváltozatok általában a Móra Ferenc utca végétől indulnak. 
 
Ba) Móra – Majális park végállomás nyomvonalszakasz 
 
Ugyanezen a rajzon a 2., 3. és 4. (zöld, kék és piros) nyomvonalak helyett az alternatív 2-3-4. (okker) 
nyomvonalat támogatjuk, de megemlítjük, hogy ennek olcsóbb változata is lehetséges, kis módosítással 
(lásd a vázlaton). Az olcsó változat a papírgyárig (térképen: DIPA Zrt.) nem a kisvasút mentén, hanem a 
Hóvirág utca – Alsó papírgyár telep útvonalon halad. 
 



 

 

 
 
Bb) Majális park – Alsóhámor nyomvonalszakasz 
 
Kiindulás a Majális parknál a Szinva gyalogoshídjától. 
(RODEN rajz szerinti 5H) 
Az 5H folytatásaként a 6. (narancssárga) nyomvonalat kiválónak tartjuk (a kisvasút mellett) a Puskaporosig. 
 
Amennyiben a 6. nyomvonal nem valósulhat meg, nem mennénk fel a hegyre, hanem a hegy lábát követve 
a Szinva dél-keleti oldalán haladnánk, majd az első háznál a telekhatár és a hegy lába között vezetnénk be a 
nyomvonalat a Molnár csárda mögött Alsóhámorba, ahol a telekhatárok és a hegy lába között vezetnénk 
tovább a nyomvonalat. 
 
A Molnár csárda után vezet egy köves út, a Vásárhelyi utcáig. Itt három lehetőség adódik: 

Puskaporos-1: folyamatos emelkedéssel a nyomvonal hegyoldalba vezetése a Puskaporos kisvasúti 
állomáshoz, a vasúti pályát nem keresztezve. 
Puskaporos-2: meglévő földúton, de 30%-os emelkedőn jut el a Puskaporosra, ezért ide kerékpáros 
felvonó lenne szükséges. 
2505-höz térő: egyszerű kivezetés a műútra. 



 

 

Bc) Alsóhámor –Lillafüred nyomvonalszakasz 
 
Az 1904_Átnézeti rajz 8. számú (piros) és 9. (rózsaszín) nyomvonalát nem értjük. A keresztmetszetbe a 2505 
jelű út mellett általában nem illeszthető be külön koronán vezetett kerékpárút, kerékpársávnak hely nincs, 
a kerékpáros nyom (amelyre egyébként a sportkerékpárosok miatt szükség van) viszont nem megfelelő a 
családos, gyerekes, idős hobbikerékpározóknak, illetve a turistáknak sem. 
 

C) A legkedvezőbb erdei nyomvonal, Móra – Lillafüred 
 
A nyomvonal a Móra Ferenc utcánál csatlakozik a kisvasút nyomvonalához, és végig a kisvasút nyomvonala 
mentén, esetenként oldalváltásokkal halad. 
Előnye (a felhasználó szempontjából) legkedvezőbb magassági vonalvezetés, ezáltal a legszélesebb, 
fizikailag kevésbé felkészült tömegek számára kerékpározható nyomvonal. 
Hátránya, hogy komoly leckéket ad fel egyes kötöttségek kezelése, így: 

• viadukt melletti konzolos vezetés, 
• kisvasút keresztezése, 
• rendkívül jelentős földmunka, 
• jelentős mennyiségű fa kivágása. 

 
D) A KME által javasolt – második legkedvezőbb – erdei nyomvonal, Móra – Lillafüred 

 

 



 

 

A Móra Ferenc utcáról, 200 m tengerszint feletti magasságról indul, erdészeti köves földúton (ún. dózer) 
halad, majd a térképen 1-gyel jelölt pontban a Puskaporos irányába fordul és az erdészeti földúton vezet 
tovább a 2-es pontig, ahol jobbra elhagyja az utat, nem megy föl a hegyre, hanem az erdőben új 
nyomvonalon, a kisvasút pályáját egyszer merőlegesen keresztezve megy le Puskaporos kisvasúti 
megállóhoz. A tervezett vonalvezetést az alábbi képen a sárga szaggatott vonal jelzi: 
 

 
 

A sárga szaggatott vonallal jelzett nyomvonalszakasz indoklását a következő ábra adja (legnagyobb 
emelkedő kiküszöbölése). 
 

 



 

 

 
 
Puskaporoson a meglévő kisvasúti átjárótól indul tovább dél-keleti irányban és a 4-es pontot elérve 
merőlegesen jobbra fordul, Lillafüred irányába, a kisvonat nyomvonalával párhuzamosan halad az 5. pontig. 
Az 5-ös pontnál a kisvasút pályáját keresztezve annak északi oldalára tér. A 6-os pontig az alagút előtti 
területig konzolos megoldással vezethető tovább a nyomvonal. 
Az alagút északi oldalán a Palotaszálló jelenleg kerítéssel védett parkolójába érkezik a nyomvonal. 
 
E nyomvonalnak három kulcsfeltétele van: 

1. kb. 60 m hosszban a konzolos kialakítás 1 kisvasúti átjáróval, 
2. 1 további kisvasúti átjáró létesítése, 
3. kb. 500 m újonnan kialakítandó nyomvonal fakivágással. 

 
A nyomvonal legfontosabb előnye, hogy az erdőben halad a Móra utcától Palotaszállótól 5,6 km hosszon 
190 m szintemelkedéssel és 80 m szintsüllyedéssel, a legkedvezőbb hosszúsággal, szintemelkedéssel és a 
legkedvezőbb szintvesztéssel, nagyrészt már meglévő utak fölhasználásával. 
 
A nyomvonal tehát tudja a kisvasút melletti vezetés legfontosabb előnyeit, megvalósítása azonban olcsóbb 
és ehhez talán könnyebb elnyerni minden érintett egyetértését. 


