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A projekt egészére vonatkozóan
JÓ

NEM JÓ

) Miskolc modern kori történetében először kapott a
kerékpáros közlekedés ekkora figyelmet és anyagi
forrást
) A város kerékpárforgalmi gerinchálózatának jelentős
része a projekttel kialakultnak tekinthető
) A rengeteg felfestés, kerékpáros infra önmagában is
figyelemfelhívó, kerékpározásra buzdító
) Ez a projekt hozott el számos korszerű
forgalomtechnikai megoldást Miskolcra (egyirányú
forgalmú út kerékpáros kétirányúsítása, közös
használatú buszsáv, előretolt felállóhely, nyitott
kerékpársáv, kerékpáros nyom, kerékpáros a
körforgalomban)
) Néhány új megoldás megalapozhatja a közlekedési
kultúra jelentős fejlődését a városban

) A források felhasználása nem volt mindenben
hatékony, vannak projektelemek, amelyek nem
javítják, inkább rontják a kerékpározás feltételeit
) E gerinchálózat túlnyomó része korszerűtlen,
balesetveszélyes, kis kapacitású, nem komfortos
) A felfestések egy része hibás, másik részük
indokolatlan
) Több csomópont forgalomtechnikája múlt századi
szemléletet tükröz, és veszélyesebb, mint a korszerű,
de egyszerű forgalomtechnikai kialakítás. Rendkívül
nagy a gyalogosokkal konfliktust generáló
létesítménytípusok részaránya, ezek jelentős
hosszban hibákkal is terheltek
) Az új megoldások megjelenését nem kísérte
felvilágosító kampány
) A kerékpárutak használati szélessége
) A felfestéssel kijelölt szakaszokon a burkolat felfestés
előtti előzetes javítása nem történt meg, repedezett,
töredezett burkolatra kerültek a felfestések

) Az új pályaszerkezetek, burkolatok minősége
általában jó

JÓ
) A projekt megvalósítása során az érintettek rengeteg
tapasztalatot szereztek, fokozatosan javuló
együttműködés alakult ki a civilekkel, ettől (is)
remélhető, hogy a jövőben a fejlesztések
sikeresebbek lesznek

NEM JÓ
) Bár jelentős időráfordítással részletes tanulmányt
készítettünk a kerékpártámaszok telepítésére
vonatkozóan, ezt végül figyelmen kívül hagyták,
ahogy az útirányjelző táblarendszerre vonatkozó
komplex javaslatunkat, valamint a térképes
tájékoztató táblákkal kapcsolatos észrevételeinket
sem vették figyelembe.

Az egyes szakaszoknál a Javaslatok rovatban kék szín és dőlt szedés jelzi a 2012. október 26‐i közös bejárás alkalmával már
tárgyalt, vizsgálat alatt álló, vagy bármely okból komolyabb előkészítést igénylő kerékpáros felvetéseket.
Az egyes szakaszoknál a Javaslatok rovatban zöld szín és dőlt szedés jelzi a 2012. október 26‐i közös bejárás alkalmával már
elfogadott kerékpáros felvetéseket.

1. szakasz, Tiszai pu. – Gömöri vasút aluljárója
ERŐSSÉG
) Kerékpáros‐barát, három haladósávos kerékpárút

TANULSÁG

GYENGESÉG
)
)
)
)
)

A kerékpárút és a pályaudvar kapcsolatának hiánya
Járda hiánya, rágyaloglás
Közvilágítás megoldatlansága
Már repedezik a burkolat
0+600‐nál az aluljáró a rohamos emelkedő, a rámpa
kissugarú íve és a gyalogosokkal közös vezetés
együttes hatása következtében balesetveszélyes
) Egyes jelzőtáblák űrszelvényen belül vannak
JAVASLAT
) A Kandó tér aluljárórendszerében útirányjelzés a
kerékpárúthoz
) Járdaépítés a MÁV‐telep rendezésekor
) Közvilágítás kiépítése a kerékpárút mellett
) Űrszelvényben elhelyezett jelzőtáblák áthelyezése
) A Gömöri aluljáró nyugati oldalán mindkét irányból
Veszélyes útkanyarulat jelzőtábla kihelyezése, a
belváros felől érkező, a lehajtó rámpát megközelítő
kerékpárosok számára 15 km/h sebességkorlátozás
kitáblázása, az aluljáró nyugati végén az oldalfalakon
fényvisszaverő terelőnyilak

2. szakasz, Gömöri vasút aluljárója –Villanyrendőr
ERŐSSÉG
) Épített létesítmények viszonylag kis részaránya

TANULSÁG
) A város legfontosabb kerékpáros gerincvonala
számára nem sikerült optimális vonalvezetést találni
) A kerékpáros nyom burkolati jel nem útirányjelzésre,
nem útbaigazításra szolgál

GYENGESÉG
) A szakaszon felfestett kerékpáros nyom burkolati
jelek szélessége szabványostól eltérő
) A Szinvapark körforgalomban a kerékpáros nyomok
pozicionálása veszélyes
) A Szinvapark körforgalomnál a kerékpárúton
érkezők számára a forgalmi rend nem egyértelmű
) A Mese cukrászda mögötti téren a rámpát
kérésünkre szélesítették, de minősége nem jó
) Corvin utcai csomópont forgalomtechnikája
JAVASLAT
) A Hadirokkantak utcájában elhelyezett G301+H‐089
táblakombináció cseréje G302 táblára
) A kerékpáros nyomok szabványos szélességben
történő felfestése a mostaniak lekopását követően
) A körforgalomban a kerékpáros nyomok a körpálya
tengelyében legyenek pozícionálva
) A kerékpárútról a körforgalomba bekapcsolódás
segítése a jelzőtáblák (B‐001, D‐017) áthelyezésével
és az irányjelző nyíl újrapozícionálásával

TANULSÁG

JAVASLAT
) Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető
tábla elhelyezése a Media Markt átjáróhídját tartó
oszlop talapzatán
) A Mese cukrászda és az Arany János utca közötti
gyalogos‐kerékpáros övezetben a kerékpáros nyom
burkolati jelek helyett – azok lekopását követően –
torzítatlan kerékpár járműjelképek alkalmazása
) Kb. 1+580‐nál az U‐2‐5 forgalomtechnikai tervlapon
szereplő, de a valóságban hiányzó C‐048 Megállni
tilos tábla pótlása (elegendő kb. 1+545‐nél), a
parkolás megszüntetése. A torkolat előtt rövid
forgalom elől elzárt terület felfestése, rajta virágláda
elhelyezése (a rálátást nem akadályozó, alacsony
növényzettel)
) A Corvin utcai csomópont forgalmi rendjének az MK
BAZ ÉMOP javaslatcsomagban foglaltak szerinti
kialakítása, a CIB előtti, konfliktusokat generáló
kerékpárút megszüntetése
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3. szakasz, Erzsébet tér – ÉMÁSZ
ERŐSSÉG

TANULSÁG
) A város legfontosabb kerékpáros gerincvonala
számára nem sikerült optimális vonalvezetést találni
) A város még mindig nem elhatározott a fenntartható
parkolásmenedzsmentre

GYENGESÉG
) A nyomvonal fölhasználja az IVS‐ben létesített,
kerékpárútként fogalmilag értelmezhetetlen Szinva‐
terasz/MűHa/HOM szakaszt
) A Papszer kétirányú kerékpáros átjárhatóságának
megoldatlansága
) Erzsébet tér forgalmi rendje
JAVASLAT
) Az IVS‐szakasz a Villanyrendőrtől a MűHa előtti
átvezetésig zóna, a gimnázium előtt mindkét irány
számára kerékpáros nyomok
) A Papszer kétirányú kerékpáros átjárhatóságának
biztosítása
) Új forgalmi rend az Erzsébet téren, az MK BAZ ÉMOP
javaslatcsomagban foglaltak szerint
) Az Erzsébet téri hidat követő szakaszon a díszjárdáig
vonal felfestése a kerékpáros felület elhatárolására
) A díszjárda kezdeténél korlát létesítése
) A Dózsa György utcában a déli oldal előretolt
felállóhelyén a burkolati jelek javítása

4. szakasz, ÉMÁSZ – Ilona utca
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

) Nincs

) A szakasz több helyen balesetveszélyes, biztonságos
hivatásforgalmi közlekedésre alkalmatlan
JAVASLAT

TANULSÁG
) A helytelen típusválasztás következményei csak
enyhíthetők, de nem orvosolhatók
) A csomópontok forgalomtechnikája a korszerű
nyugat‐európai elvekkel ellentétes, bonyolult és
veszélyes.

) Lásd a külön problématérképen

FŐ KIFOGÁSAINK
) Geometriai problémák (űrszelvény biztosításának hiányosságai, kritikusan kis ívsugarak, kedvezőtlen ellenívek
alkalmazása, egyirányú pályák használati szélessége)
) Forgalomtechnikai hiányosságok
) Eljutási idő növekedése
) Közlekedés veszélyessége sötéten és korlátozott látási viszonyok között

5. szakasz, Ilona utca – Győri kapu
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

) Nincs

) A szakasz több helyen balesetveszélyes, biztonságos
hivatásforgalmi közlekedésre alkalmatlan
JAVASLAT

TANULSÁG
) A helytelen típusválasztás következményei csak
enyhíthetők, de nem orvosolhatók

) Lásd a külön problématérképen

FŐ KIFOGÁSAINK
) Geometriai problémák (űrszelvény biztosításának hiányosságai, kritikusan kis ívsugarak, a szabványban kis ívsugár
esetére előírt szélesítések hiánya, keresztezéshez szükséges látótávolság hiánya, kedvezőtlen ellenívek
alkalmazása, egyirányú pályák használati szélessége)
) Forgalomtechnikai hiányosságok
) Eljutási idő növekedése
) Közlekedés veszélyessége sötétben és korlátozott látási viszonyok között
) Az ÉTM és a Kőporos közvetlen kapcsolatának hiánya

6. szakasz, Győri kapu – Béla utca
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

TANULSÁG

) A kerékpárosok Győri kapui labirintusba taszítása
) A Gyopár utca elején a háromsávos kijelölés
lekopott, a keleti oldalt parkolásra használják, a
kerékpáros nyomok ide kerültek, pozicionálásuk
rossz, balesetveszélyes
) A Gyopár utcában a forgalomlassító küszöb
elhelyezésének módja, annak vonalában a parkolás
akadályozza a biztonságos kerékpáros haladást
) Közvilágítás hiánya a Kőporoson
) Bodó sori becsatlakozásnál nincs kerékpáros nyom
) Menetdinamikai küszöb hiánya a Kőporoson
JAVASLAT

) Az indokolatlan kerülőket tartalmazó, átgondolatlan
vonalvezetés nem segíti a kerékpáros közlekedést,
feleslegesen generál közfelháborodást, konflik‐
tusokat, a helyzet rendezése többletköltségekkel jár
) A kerékpárosok többsége a józan ész alapján
közlekedik, nem teszi meg az értelmetlen kerülőt, a
hurok megépítése ezért is értelmetlen volt

) A Gyopár utcai járműosztályozó helyreállítása,
befelé irányban a megállás megtiltása, a zsákutca
tábla leszedése, a forgalomlassító küszöb
környezetének rendezése
) A Kőporos felületére az ÉTM torkolat és a Gyopár
utcai kerékpárút között hiányzó 2 db 2‐es típusú
kerékpáros nyom felfestése

TANULSÁG

JAVASLAT
) A Gyopár utcát és a Kőporost összekötő rövid
kerékpárút lezárása az autók elől mindkét végén
pollerekkel
) Mivel a Kőporoson az elmúlt időszakban több
kerékpáros érintettségű baleset történt, valamint,
hogy menetdinamikai küszöb nincsen, a
sebességkorlátozás módosítása 30 km/h‐ra
) A helytelenül felfestett kerékpáros nyom burkolati
jelek lekopását követően a burkolati jelek
felújításakor a kerékpár elejével az út középvonala
felé nézzen

7. szakasz, Béla utca – Károly utca
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

) Kitűnően kerékpározható, kellemes nyomvonalat
kaptunk az Andor utcán
) A kerékpárosok természetes, irányhelyes vezetése
) A sebességkorlátozás betartását 2 menetdinamikai
küszöb segíti, melyek kerékpáros‐barát kialakításúak
TANULSÁG

) Járda hiánya, a sáv mellett parkolás következtében
kavicsfelhordás
) Nyitott kerékpársáv tábla helytelen alkalmazása
) Az új burkolat többszöri megrongálása közműépítés
miatt
JAVASLAT

) Útburkolat‐felújítások körültekintőbb megszervezése,
előzetes egyeztetése a közműszolgáltatókkal

) Parkolósáv burkolása a kavicsfelhordás
megelőzésére
) Járda pótlólagos megépítése a gyalogosok számára
) A becsatlakozásoknál a nyitott kerékpársávon a
becsatlakozó irány felől kerékpárt ábrázoló torzított
járműjelkép felfestése
) A menetdinamikai küszöbök kikerülését
megakadályozó utcabútorok/pollerek telepítése
) A Kerékpársáv jelzőtábla szükségtelen a gépjármű
forgalmi iránnyal szemben, viszont hiányzik a
gépjármű forgalmi irányban. A fölösleges jelzőtábla
áthelyezésével a probléma orvosolható

8. szakasz, Károly utca – Újgyőri főtér
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

TANULSÁG

) A nyomvonal bevezetése a Liszt Ferenc utcába
) A kerékpáros nyomok LPÖ‐ben komikusan hatnak
JAVASLAT

) Nincs

) A kerékpáros nyom burkolati jelek egységes elvek
alapján történő, szakmailag megalapozott
alkalmazása lenne kívánatos (általánosságban)
) A 8. szakasz helyi jelentőségű lehet, a fő hálózati elem
a Görögszőlő – Szarkahegy – Róna – Előhegy – Kondor
Béla utcák által kijelölt tengelye

) A diósgyőri várig tartó B hálózati szerepű főforgalmi
nyomvonal (Szőlő útvonal) a Görögszőlő,
Szarkahegy, Róna, Előhegy, Kondor utcákon át
vezessen
) Az ÉMOP 8., 9. és 10. szakasza maradjon fenn C
hálózati szerepű nyomvonalként, pl. Újgyőr útvonal
néven a DVTK stadionig, onnan a Táncsics térig
Diósgyőr útvonal (az útirányjelző táblarendszer
ennek megfelelően pontosítandó)
) Az ÉMOP 8. szakaszán, közel 1 km‐en felfestett
burkolati jelek fenntartási időszakot követő
lekopása után felújításuk szükségtelen

TANULSÁG

JAVASLAT
) A város erősítse a Görögszőlő – Szarkahegy – Róna –
Előhegy – Kondor Béla utcák által kijelölt tengely
kerékpáros‐barát jellegét. (Javasolt beavatkozások:
A‐022 Kerékpárosok jelzőtáblák és U‐059
Kerékpárosok burkolati jelek a Testvériség és a
Bertalan utcákban; 1‐es típusú kerékpáros nyom
burkolati jelek a Róna utca felületén az Erdélyi utca
becsatlakozásánál, a Béke és a Kuruc utca
becsatlakozásánál; előretolt kerékpáros
felállóhelyek kialakítása a Táncsics tér jelzőlámpás
csomópontjában az Árpád utcán a Bükk felől,
valamint a Kondor Béla és a Nagy Lajos király útja
felől érkezők számára; a Szőlő útvonal megjelenítése
az útirányjelző táblarendszeren)

9. szakasz, Újgyőri főtér – Lorántffy utca
ERŐSSÉG
) Nincs

GYENGESÉG
) A Maros utcából a gyalog‐ és kerékpárútra történő
kanyarodáshoz nincs szükség a főteret fedező
általános járműjelzőre, de hogy annak jelzési képe
vonatkozik‐e a kerékpárosra, nem egyértelmű
) Gyalogosok közlekedési feltételeinek drasztikus
romlása, gyalogos‐kerékpáros konfliktusok generálása
a CBA környékén
) Az Újgyőri főteret megkerülő útszakasz kezdeténél, a
7+320‐nál lévő lámpás csomópont kerékpáros
átvezetése rendkívül balesetveszélyes
) Az Andrássy úton a járda kisebb szélessége a
kerékpárútra vonzza a gyalogosokat
) A gyalog‐ egyirányú kerékpárúton nincs biztosítva a
szabványban előírt kerékpáros haladósáv‐szélesség
) VII. és VIII. utca döntött szegélye nincs kifuttatva, a
kerékpár döccen rajta
) A stadioni buszmegállónál a szűkület gyalogos‐
kerékpáros konfliktusokat generál

TANULSÁG
) A 9. szakasz helyi jelentőségű lehet, a fő hálózati elem
a Görögszőlő – Szarkahegy – Róna – Előhegy – Kondor
Béla utcák által kijelölt tengelye
) A helytelen típusválasztás következménye, hogy nem
lehet rá jó forgalomtechnikát tervezni

) A párhuzamosan futó projektek közötti koordináció
alapvető az elfogadható eredmény elérése érdekében

JAVASLAT
) A szakasz C hálózati szerepű nyomvonalként
maradjon fenn, az Újgyőr, illetve a Diósgyőr útvonal
részeként
) A Szerdahelyi, Daru és a Nemzetőr utcák torkolatában
a rálátási viszonyok kedvezőtlenek, fontos, hogy a B‐
001 jelzőtáblákat B‐002 STOP táblákra cseréljék,
ahogy az a forgalomtechnikai rajzon is szerepel
) Az Andrássy út északi oldalán – helyszíni egyeztetés
alapján pontosítva – mindenképpen szükséges
korlátsorral, vagy pollerezéssel védekezni a ráparkolás
ellen (a korlát kerékpártámaszként is szolgálhat)
) A CBA átvezetés előtt, a kifelé irányban közlekedő
gépjárművek számára kihelyezett, balesetveszélyesen
belógó besorolás rendjét jelző tábla feljebb helyezése
) A Tátra utca becsatlakozásánál az űrszelvény‐
problémák (lásd a képen) rendezése
) 7+480‐nál a kifelé irány ne térjen át az Andrássy út
déli oldalára, hanem egyirányúként legyen
továbbvezetve a Testvériség utcáig, ahol gyalogos‐
átkelőhely és kerékpáros átvezetés jelölhető ki. A
megoldás gondos tervezést igényel

TANULSÁG

JAVASLAT
) A Harmadik utcai lámpás csomópont átvezetésénél
javasoljuk vizsgálni, hogy az átvezetés kaphat‐e
néhány másodperccel korábban zöldet, mint a
kanyarodó gépjárművek. Ettől függetlenül javasoljuk
mindkét forgalmi sáv általános járműjelzőjét SK
figyelmeztető jelzővel (d=300 mm) kiegészíteni, mely
a jelzőlámpa üzemszünete alatt is villogjon
) A VII., VIII. és a IX. utca süllyesztett szegélyeinek
rendezése, a szegélyek a kerékpárút teljes használati
szélességességében legyenek szintben, megfelelő
kifuttatással
) Gyalogos‐átkelőhely kijelölése a kerékpáros felületen
8+000‐nál
) A belváros felől érkező és balra a stadion parkolójába
kanyarodó gépjárművek számára a KME által a
baleset‐megelőzési bizottság ülésén bemutatott
egyedi, a balra kanyarodó gépkocsival a párhuzamos
bal oldali kétirányú kerékpárútnak biztosítandó
elsőbbségadásra figyelmeztető tábla kihelyezése, kb.
a 8+110 szelvénynél

TANULSÁG

JAVASLAT
) A Penny parkolónál a befelé haladó sávot teljesen
elfoglaló felsővezetéki oszlop áthelyezése. Az
áthelyezés megtörténtéig az oszlop fényvisszaverő
felülettel jelölendő. A megfelelő forgalmi irányok felől
javasoljuk a Szembejövő forgalom elsőbbsége (B‐005)
és Útszűkület a jobb oldalon (A‐009), ill. Elsőbbség a
szembejövő forgalommal szemben (B‐006) jelzőtáblák
kitűzését, továbbá a befelé vezető irány számára a
Penny csomópont és stadion parkolójának behajtója
között (a CBA‐nál is alkalmazotthoz hasonlóan) az
úttest használatát kerékpáros nyomokkal lehetővé
tenni
) A belváros felől érkező és balra a Penny parkolójába
kanyarodó gépjárművek számára kb. a kanyarodósáv
járműjelzőjénél a KME által a baleset‐megelőzési
bizottság ülésén bemutatott egyedi, a balra
kanyarodó gépkocsival a párhuzamos bal oldali
kétirányú kerékpárútnak biztosítandó
elsőbbségadásra figyelmeztető tábla kihelyezése

TANULSÁG

JAVASLAT
) Az U‐9‐8 forgalomtechnikai helyszínrajz szerinti
felfestés pótlása a Penny lámpás csomópont
háromszögszigetein
) A Penny jelzőlámpás csomópontjánál a belváros
érkező kerékpárosok számára az első érintett jelző
láthatóságának biztosítása
) A Penny jelzőlámpás csomópontjánál a jelzőlámpás
irányításba vont, Lillafüred felől érkező és a Pennyhez
vezető kanyarodósáv számára a H‐111‐es kiegészítő
tábla cseréje H‐066+H‐029‐es jelzésképet mutató
kiegészítő táblára

10. szakasz, Lorántffy utca – Vár utca
ERŐSSÉG

GYENGESÉG

) Gazdaságos és biztonságos vonalvezetés 30 km/h
zónában, a modalitások együttélésének kultúráját jól
fejlesztheti.
TANULSÁG

JAVASLAT

) A 10. szakasz helyi jelentőségű lehet (a Diósgyőr
útvonal részeként), a fő hálózati elem a Görögszőlő –
Szarkahegy – Róna – Előhegy – Kondor Béla utcák
által kijelölt tengelye

) A Könyves Kálmán utcán a felezővonal
megszüntetése

) A 30 km/h zóna továbbvitele a Köztársaság utcán
) 30 km/h sebességkorlátozás a Nagy Lajos király
útján
) A Táncsics térre történő bekanyarodást a Nagy Lajos
király útjára felfestett rövid kanyarodósávval,
lehetőség szerint szigettel javasoljuk megkönnyíteni
) Előretolt kerékpáros felállóhelyek kialakítása a Szőlő
útvonal és a Diósgyőr útvonal találkozásánál (a
Táncsics tér jelzőlámpás csomópontjában) az Árpád
utcán a Bükk felől, valamint a Kondor Béla és a Nagy
Lajos király útja felől érkezők számára)

11. szakasz, Villanyrendőr – Belga söröző
ERŐSSÉG
) A szakasz jelentős részén olcsó, mégis biztonságos,
szegélyen belüli megoldások készültek
) Itt van Miskolc első közös használatú buszsávja
) A körforgalomban a burkolati jelek pozicionálása jó
TANULSÁG
) A kerékpáros nyomok pozicionálása a taxiállomás előtt
kiváló, azonban az ITC előtt nincs figyelemmel az
ajtónyitás miatti oldalakadály‐távolságra
) A MEP előtt az előretolt felállóra bevezető szakasz
forgalom elől elzárt területként van felfestve, a
kerékpárosoknak nehéz eljutni a felállóhelyre

GYENGESÉG
) A sportcsarnok előtt kifelé irányban az átvezetésre
ráfordító néhány méteres kerékpárút ráhajtás,
ráparkolás ellen védtelen
) Hiányzik a közvetlen nyugati kapcsolat (bringások
számára kétirányú Papszer)
) Csabai kapu/Szabadságharc utca csomópontja
JAVASLAT
) A MEP előtti előretolt felállóhelyre bevezető
kerékpársáv felfestését javasoljuk visszafelé az
öblösödés kezdetéig kiegészíteni
) A sportcsarnok előtt kifelé irányban az átvezetésre
ráfordító kerékpárút kiágazásánál 1 db kerékpáros jár‐
műjelkép felfestése, ráhajtás, ráparkolás ellen pollerezés
) A Görgey utcán a felmart kerékpáros nyomok
javításának befejezése
) A szakasz végén a kerékpárős nyomokról a Csabai kapui
gyalog‐ és kerékpárútra történő felhajtás megkönnyítése
érdekében a parkoló és a jelzőlámpa oszlopai közötti
szakaszon szegélysüllyesztés
) A szakasz végén a hiányzó E‐050 Út melletti kerékpárút
kezdete jelzőtábla pótlása

Szegélysüllyesztésre és burkolatjelekre vonatkozó észrevételek
A még hiányzó szegélysüllyesztések megoldása nélkülözhetetlen. A legtöbb helyen csiszolással gyorsan megoldható, ezt a
megoldást javasoljuk.
A nyomvonal túlnyomó részben szabálytalan felfestései kapcsán az alábbi észrevételeket tesszük abban a reményben, hogy
a lekopásukat követő első újrafestés már szabályosan történik:
a) A kerékpáros járműjelkép burkolati jelek torzított változatait kell felfesteni minden olyan felületen, amelyet a
kerékpárosok gépjárművekkel közösen használnak. Torzítatlan járműjelképeket kell festeni minden olyan felületre,
amelyet csak kerékpárosok, vagy kerékpárosok és gyalogosok használnak. Tehát a torzított ábra kerékpárúton, a
torzítatlan úttesten hibás.
b) Az egyirányú, egy haladósávos kerékpárút, gyalog‐ és kerékpárút esetén különösen fontos figyelembe venni azt a
szabályt, hogy a hosszanti burkolati jel a haladósáv‐szélességbe nem számít bele. A 9. szakaszon felfestéssel kijelölt
kerékpáros haladósáv szélessége az általunk mért keresztmetszeteken 12‐18%‐kal, átlagosan 14%‐kal marad el a
szabványban előírt minimum 1 m‐től, de van egy olyan pontszerű akadály is, amelynél a felfestés teljesen
szabálytalanul korlátozza 0,63 m‐re a sávszélességet.
c) A kerékpáros nyom burkolati jelek szabványos szélessége 1 m, a felfestett kerékpár eleje mindig az út középvonala
felé mutat.
d) Kerékpáros nyom burkolati jel csak úttesten alkalmazható, gyalogos‐kerékpáros övezetben nem.
e) Nyitott kerékpársáv esetén átvezetésben is fehér színű burkolatjeleket kell alkalmazni.

Kerékpárparkolók megvalósítása
Problémák:
) A kerékpárparkolók jelentős része nem ott van, ahol parkolási igény van. Ahol viszont parkolási igény van, ott
nincs támasz.
) A támaszok elhelyezése környezetükben gyakran nem megfelelő (pl. a támaszhoz kikötött kerékpár benyúlik a
járdára).
Utalunk a projekt menedzsere részére 2011 végén átadott részletes, a NORDA szakértőivel is egyeztetett anyagunkra,
amelyben bemutattuk a jó megoldást, javaslataink többségét azonban annak ellenére figyelmen kívül hagyták, hogy az
anyagot a város felkérésére állítottuk össze.
Javaslataink:
) Készüljön már 2013‐ban komplex városi kerékpárparkolási koncepció (igényfelmérés, helymeghatározás,
kapacitástervezés, a városban alkalmazható támaszok, rekeszek, a kerékpárparkolók városképi és műszaki
követelményeinek, paramétereinek meghatározása, a B+R és a KKKR szempontokat is figyelembe véve).
) Az ÉMOP‐projekt kapcsán fölmerült kerékpárparkolási problémákat, a szükséges korrekciókat már e koncepció
keretében kezeljük.

Kerékpáros útvonalak a hálózatban, útirányjelző táblarendszer
Az útirányjelző táblarendszernek koherensnek, a városra jellemzőnek, a hálózat útvonalait leképezőnek, és egyszerűen
érthetőnek kell lennie.
Utalunk a 2011 elején beterjesztett MK ÉMOP javaslatcsomag 4. fejezetére, a miskolci táblarendszerre tett komplex
kerékpáros javaslatra.
Ismételten fölvetjük, hogy a város egységes táblarendszere nyíl alakú táblákkal valósuljon meg.
Az ÉMOP útirányjelző táblarendszerén a jelenlegi helyzethez képest a fenti komplex javaslat megvalósulásáig is javasolható
módosítások, pontosítások:
1. Úti célként nem csupán a pályázati nyomvonalon elérhető, hanem a város többi fontosabb forgalomvonzó
létesítményét is szükséges megjeleníteni.
2. A táblabetéteken a speciális úti célokat javasoljuk piktogrammal is jelezni. (Pl. várat sziluettjével, pályaudvart
gőzmozdonnyal, centrumot a szabványban szereplő koncentrikus körökkel, stb.).
3. A Szőlő útvonal javaslatunk szerinti módosulását az útirányjelzésnek is követnie kell.
4. Az ÉMOP 8. szakaszán és a 9. szakaszon a stadionig az útvonal‐elnevezése Újgyőr útvonal.
5. Az ÉMOP 9. szakaszán a stadiontól és a 10. szakaszon az útvonal elnevezése Diósgyőr útvonal.

Térképes tájékoztató táblák

Problémák:
) a táblák nem a város kerékpárforgalmi hálózatáról adnak információt, hanem csupán a pályázati nyomvonalról,
) a rendelkezésre álló kis felület használata pazarló (különösen: a 7 db ismétlődő, a tábla teljes hasznos felületének
18%‐át elfoglaló, a szakaszokra nem jellemző fénykép, melyek közül négy olyan POI‐t mutat, amely nem a
nyomvonalon van, elérési útját a térkép nem tartalmazza),
) a térképeken az Ön most itt áll felirat nem feltűnő, a hálózati térképen a jobbra‐balra melléírt szöveg fölösleges
és zavaró,
) egyáltalán nincs idegen nyelvű tájékoztatás.
Javaslatunk:
a térképes tájékoztató táblák felületére új térképek ragasztása, melyek az alábbi szempontok figyelembe vételével
készülhetnek.
Címsáv:
) bal oldalán az új Miskolc‐logó,
) felső sor felirata: KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZAT
) alsó sor felirata (kisebb betűmérettel, így hely is nyerhető): Radverkehrsnetz • Bicycle network
) a kerékpár‐jelkép átkerül a címsáv jobb oldalára, a bicikli eleje a tábla közepe felé mutat.

Térkép:
) nagyon fontos, hogy a térkép a várost egészében ábrázolja, a miskolctapolcai nyomvonalat is. Ez a város torzított
kereszt alakú topológiájának köszönhetően megoldható a 7 db fényképet is tartalmazó információs panel
átszerkesztésével, a képek elhagyásával,
) a térképen a Szinva útvonal már módosítva, az Újgyőr és a Diósgyőr útvonal pedig újként jelenhet meg,
) jelölni kellene a kétirányú kerékpározásra megnyitott egyirányú utcákat,
) jelölni kellene az ivókutakat, vízvételezési lehetőségeket,
) jelölni kellene a kerékpárszervizeket, javítást is vállaló kerékpárüzleteket (esetleg nyitva tartásukat is).
Információs panel:
) a csomópontok sorszámozása szükségtelen, elég a nevük (ez is helyet takaríthat meg),
) a POI‐k lehetőleg csak rövid névvel szerepeljenek (pl. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár helyett csak könyvtár,
esetleg megyei könyvtár), de funkciójuk németül és angolul is, pl. Bibliothek),
) ha azonos rendeltetésű létesítményből egy térképen több is van, azonos sorszámmal csak egy sort foglalnának
(pl. a 2. sz. térképen ilyen a posta),
) a parkolóház kerékpáros számára nem releváns úti cél, ahogyan a salakmotor‐pálya sem,
) hasznos lenne feltüntetni a tourinform (TDM) telefonszámát, sőt, url‐jét is.
Táblaáthelyezés:
) a Liszt Ferenc utcából alkalmas helyre az Andor utcába, a Károly utca becsatlakozása előtt,
) a Könyves Kálmán utcából az Előhegy utcába alkalmas helyre.

Közterületi problémák a nyomvonalon

A kerékpárúti szakaszokon teljes hosszukban jellemző a rágyaloglás.
1. szakasz
A Gömöri vasút aluljárójának állapota
2. szakasz
Ráparkolás mindkét oldalon a Soltész Nagy Kálmán és a Sarolta utca között
Az Arany János utca keleti részén a gyalogos‐kerékpáros övezet határán a torkolatra rendszeres a ráparkolás
3. szakasz
Rendszeres a ráparkolás a nyomvonalra a Szent István térnél a söröző szervizútja és a parkoló bejárata közötti szakaszon
6. szakasz
Ráparkolás a Gyopár utcán, a Gyopár utcát a Kőporossal összekötő kerékpárút használata gépjárművel
Rendszeres és nagymértékű gyorshajtás veszélyezteti a kerékpározókat a VI. szakaszon a Kőporoson.

9. szakasz
Rendszeres és masszív ráparkolás az egyirányú gyalog‐ és kerékpárútra az Andrássy út északi oldalán
A Mónus Illés utcai gyalog‐ és kerékpárút illegális használata gépjárművel
10.szakasz
Rendszeres és nagymértékű gyorshajtás veszélyezteti a kerékpározókat a Könyves Kálmán és a Köztársaság utcákon
11.szakasz
0+600‐nál a rövid egyirányú rávezető kerékpárút illegális használata gépjárművel

Társadalmasítás, kommunikáció
A projekt kommunikációja – néhány, olykor pontatlan (pl. Lillafüredig tartó nyomvonal) sajtócikken kívül – gyakorlatilag a
Zöld szemmel című környezetvédelmi periodika 2011. februári különszámára korlátozódott. Ez a különszám is civil
kezdeményezésre született meg 3000 példányban, de anyagi bázisát a város biztosította (köszönjük).
Ez azonban egy ilyen volumenű közlekedési változásokat hozó projektnél nagyon kevés.
A jó kommunikáció két fő eleme:
a) társadalmasítás, a projekt megismertetése a városlakókkal,
b) közlekedésbiztonsági ismeretterjesztés, az újdonságok megismertetése a közlekedőkkel (minden modalitás,
hiszen interakcióba kerülhet a kerékpárral),
Az eddig elmaradt közlekedésbiztonsági ismeretterjesztő programokat, közlekedési ismeretterjesztő kommunikációt
javasoljuk 2013 nyarától megvalósítani.
Szakmai tartalmuk kidolgozásához, a lebonyolításhoz a KME fölajánlja segítségét.

Lehetett volna hatékonyabban?
Mutató
Lélekszám

Kaposvár

Miskolc

Arány

68 018 fő

168 075 fő

40,47%

114 km2

237 km2

48,10%

590 fő/km2

715 fő/km2

82,52%

Meglévő nyomvonalas kp. infrastruktúra hossza

6,5 km

5,7 km

114,00%

Felhasznált forrás

60 MFt

184 MFt

32,61%

8,695 MFt

15,86 MFt

54,82%

Új nyomvonalas infrastruktúra

6,9 km

11,6 km

59,48%

Ebből szeparált létesítmény

0,1 km

4,7 km

‐

Szeparált típusok aránya a teljes hosszból

1,5 %

40,5 %

‐

Kerékpársáv, nyitott kerékpársáv aránya

36,2 %

8,9 %

‐

55 %

48,1 %

‐

8 helyszín

0 helyszín

‐

48/418

24/<144

A város alapterülete
Népsűrűség

Fajlagos (1 km‐re vetített) költség

Kerékpáros nyom aránya
Vonali fejlesztéshez nem kapcsolódó csomóponti fejlesztések száma
Új kerékpárparkoló helyszín/összes férőhely
Tudatformáló, ismeretterjesztő kampány

széles körű

csak civil

290,28%
‐

Mi lehet a kudarc fő oka?

Ahol a kerékpáros közlekedést valóban komolyan veszik

Akarattal, a javítás őszinte igényével áthidalhatók a gondok!

Köszönjük a figyelmet!

