A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara szakmai oktatásra kérte fel a Magyar
Kerékpárosklubot
Július 19-én kerékpáros szakmai napot tartott a Magyar Kerékpárosklub Veszprémben a
Polgármesteri Hivatalban, ahol jelen volt Porga Gyula polgármester, Brányi Mária és Némedi Lajos
alpolgármesterek, valamint képviseltette magát a városüzemeltetési, városfejlesztési osztály, a
vagyongazdálkodási csoport, a Rendőrség, a Tourinform és a Megyei Mérnöki Kamara is.
A jelenlévők beszámoltak az utóbbi évek kerékpáros fejlesztéseiről - melynek révén Veszprémben
már a 10 km-t is meghaladta az elkülönített kerékpárutak hossza - valamint az éppen készülő új
beruházásokról, így a Nemesvámos irányába jelenleg épülő új útról, a Bándig tervezett útról és a
Balaton irányába tervezett második, Csopak felé megépítendő útról.
Veszprém „Kerékpárosbarát Település” címet nyert 2013-ban, azonban a Kerékpárosklub
véleménye szerint a helyi kerékpározás elterjedéséhez még sok fejlesztés hiányzik. A városban
eddig megépült kerékpárutak egy későbbi kerékpáros főhálózat elemei, de ezek még nincsenek
hálózatba fűzve, így a városban sok helyen még nem megoldott a kerékpárral való akadálymentes
és kényelmes közlekedés. Ahhoz, hogy a város bármely két pontja között kerékpárral is lehessen
közlekedni, szükséges az alaphálózat is, ami a gyakorlatban az utak kerékpározhatóságának
megteremtését jelenti. Továbbá a kerékpárparkolás sem megoldott a városban jelenleg.
A Kerékpárosklub felajánlotta szakmai segítségét annak érdekében, hogy Veszprémben valóban
meginduljon a kerékpáros közlekedés fejlődése. A megbeszélésen a Klub szakemberei
bemutatták azokat a közlekedésszakmai eszközöket, amelyek használatával e cél gyorsan és főleg
költséghatékonyan elérhetőek. Ezen eszközök ma már a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás részei,
melyeket a tervezésnél kötelező figyelembe venni. Lényegük, hogy településen belül a megfelelő
kerékpáros infrastruktúra kiválasztása során elsőként azt kell vizsgálni, hogy a meglévő út
alkalmas-e a kerékpáros forgalom biztonságos, kényelmes és gyors áteresztésére. Ha szükséges,
ennek érdekében forgalomtechnikai beavatkozásokat kell alkalmazni (pl. csomópontok átalakítása,
forgalomlassító eszközök használata, stb), külön elválasztott kerékpárutat pedig csak akkor lehet
tervezni és építeni, ha az előző intézkedések nem elegendőek vagy nem megtehetőek.
A fórumon kiderült, hogy Veszprém Önkormányzata fontosak tartja a kerékpározást, ennek
érdekében tett és tesz is lépéseket. Azért, hogy a jövőben a fejlesztések sokkal hatékonyabbak
legyenek, szükséges a tervezők képzése is. Ezért a Mérnöki Kamara elnöke, Zalavári István felkérte
a Kerékpárosklubot, hogy tartson számukra szakmai továbbképzést.
A Kerékpárosklub veszprémi önkéntesei már összeállították azon egyirányú utcák listáját, amelyek
megnyitása kétirányú kerékpáros forgalom számára javítaná a városközpont elérhetőségét. A
közeljövőben parkolási helyszínjavaslatokat is letesznek az asztalra, valamint a kerékpáros
útvonalak karbantartás- ellenőrzésének tervét is kidolgozzák.
A Magyar Kerékpárosklub országos érdekvédelmi és szakmai szervezet, mely a jobb
településekért dolgozik, hiszen fenntartható közlekedési módokkal a város is élhetőbb lesz.
Kutatások szerint a közúti közlekedők 20%-a foglalja el az útfelület 80%-át – gépkocsikkal -. Ezt az
arányt igyekszik a klub kedvezőbbé tenni.
A Kerékpárosklub Budapesten kívül több, mint 10 nagyvárosban képviselteti magát helyi területi
szervezetei által. Az utóbbi időben Veszprémben is sokan csatlakoztak a klubhoz, és a lelkes
veszprémi aktivisták helyi területi szervezetet kívánnak alakítani, mely a jövőben a Kerékpárosklub

szakembereivel együttműködésben segítik majd a város munkáját. Céljuk, hogy a kerékpáros
közlekedés részaránya Veszprémben is elérje a minimum 10%-os szintet.
Veszprém, 2013. július 23.
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