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Kedves Merza Péter és Albert Pál!
A Magyar Kerékpárosklub képviselőiként 2008 szeptember 16-án Gonda Tibor
alpolgármester úrral tárgyaltunk a város kerékpáros közlekedésének fejlesztéséről. A
megbeszélésen segítségünket, együttműködésünket ajánlottuk ahhoz a munkához,
aminek célja Pécs városának „kerékpáros-baráttá” tétele.
A Magyar Kerékpárosklub szeretné felajánlani Önök számára is szakmai
együttműködését a városi kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséhez. Véleményünk
szerint Pécs, mint Európa Kulturális Fővárosa példával járhat elől a régióban
a fenntartható közlekedés fejlesztése területén is. A kerékpározás
lehetőségeinek megteremtése ebben nyújt jelentős segítséget.
Az Európa Kulturális Fővárosa projekt közlekedés
kapcsolódóan az alábbi témák átgondolását javasoljuk.

fejlesztési

stratégiájához

1. kerékpár kölcsönző rendszer kialakítása
Különösen jól segítené a városba érkező vendégek közlekedését a
vasútállomáson bérelhető kerékpár, amit a város több másik pontján lévő bázison
is le lehetne adni. Pl: http://nextbike.de/
2. rengeteg kerékpár támasz város szerte
A kerékpározás feltételeit rendkívüli módon javítja, ha város minden pontján
megfelelő minőségű kerékpártámasz található. Ezzel kapcsolatban olvassák
műszaki ajánlásunkat. http://kerekparosklub.hu/kerekpartarolashoz-muszakiajanlas
A kerékpártámasz létesítésére érdemes a helyi vállalkozókat, kiskereskedőket
is ösztönözni. (pl. azzal hogy a közterületre ingyen helyezheti ki a saját
emblémájával ellátott támaszokat)
3. A hosszú idejű kerékpártárolást őrzött tárolókkal érdemes biztosítani pl. a
vasút állomáson, és a városházánál.
4. A belső városrészeket az egyirányú utcák megnyitása kétirányú kerékpáros
forgalom számára nagyban segíti a terület átjárhatóságát, ezzel a környeztet
nem károsító járművel. Ezért javasoljuk vegyék figyelembe a 2006-ban Pécs az
én kulturális fővárosom ötletpályázatra beadott vizsgálatunkat, ami részletes
javaslatot tesz Pécs belvárosában az egyirányú utcák forgalomtechnikai
módosítására. http://kerekparosklub.hu/files/Pecs_egyiranyujav2_2006.pdf
Kérjük, hogy a közlekedésfejlesztések során javaslatainkat vegyék figyelembe.
Példákat itt mutatunk be: http://kerekparosklub.hu/egyiranyu-utcak-megnyitasaketiranyu-kerekparos-forgalom-szamara

Magyar Kerékpárosklub 1136. Bp. Hegedűs Gyula utca. 23.

5. A belvárosi közterület rekonstrukcióknál javasoljuk, hogy vizsgálják meg
„gyalogos övezet” illetve „gyalogos és kerékpáros övezet” kijelölését, és a
funkciót megfelelő burkolattal és jelzőtáblákkal jelenítsék meg. Elsőrendűnek
tartjuk a vasút és busz pályaudvar kerékpáros megközelítésének biztosítás.
6. A közlekedés-fejlesztési folyamatokban javasoljuk a kerékpár, mint
környezetbarát és praktikus közlekedési mód előnyben részesítését.
(csomópontokban, átszálló kapcsolatban, döntés hozatali folyamatokban)
7. Az EKF kulturális programjaiba is javasolt kerékpáros kombinált
ajánlatokat kidolgozni.
8. Városi bringás térkép elkészítését javasoljuk 2010-re. Mintákkal és
szakmai előkészítéssel szívesen segítünk.
Kérjük jelezzék, hogy melyik téma az, amivel az EKF projekt keretében érdemesnek
és lehetségesnek tartják foglalkozni. A részletes kidolgozás folyamatában készséggel
állunk rendelkezésükre szakmai tapasztalatainkkal és részletes javaslatainkkal.
Szervezetünk szakemberei, naponta kerékpárral közlekedő tagjai, szívesen vesznek
részt a tervegyeztetéseken is.
Reméljük, hogy a jövőben olyan integrált szemléletű fejlesztések indulnak, amelyek
a kerékpárosok számára a gyors, akadálymentes és biztonságos eljutást segítik
az egész város területén mindenhova.
Együttműködésükben bízva várjuk megtisztelő válaszát.
Budapest, 2008. október 14.
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