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1. ABSTRACT 
There are several researches that examine the 
traffic of European cities. The congestion level 
of cities cannot be ignored neither in logistical 
planning. The congestion of vehicles has a 
number of harmful public health and economic 
impacts. At the University of Miskolc at the 
Institute of Machine and Product Design 
researches on the design and the use of human-
electric hybrid vehicles started in 2011. In the 
last few years the University is getting 
overcrowded. This is why we feel that the 
examination of such vehicles should be linked 
to the measurement of access times.  
 
2. BEVEZETÉS 
Számos olyan kutatás készül, amely az európai 
nagyvárosok közlekedési helyzetét vizsgálja. A 
városok zsúfoltsági szintje ma már a logisztikai 
tervezés során sem hagyható figyelmen kívül. 
A legtöbb kutatás azonban csak a 
nagyvárosokat és azok környezetét vizsgálja, 
miközben bizonyos feltételek teljesülése esetén 
Miskolcon is kialakulnak torlódások. A 
Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési 
Intézetében 2011-ben kezd dtek meg az 
ember-elektromos hibrid járm vek 
tervezésével és alkalmazásával kapcsolatos 
kutatások. Az elmúlt években az egyetemen 
jelent sen n tt a zsúfoltság, ezért éreztük úgy, 
hogy az ilyen járm vek alkalmazhatóságának 
vizsgálataihoz szorosan kell kapcsolódnia az 
elérési id k mérésének. Egy olyan 
kísérletsorozatot kívánunk elvégezni, 
amelyben alaposan elemezzük az ilyen 
járm vek használatának valós korlátait, 
el nyeit és hátrányait. A sorozat els  eleme 
egy 2017. májusában lezajlott kísérlet volt, 
amelyben a Miskolci Egyetem hallgatói és 
oktatói vettek részt. A kísérlet során a Miskolci 
Egyetemr l indulva két, Miskolc belvárosában 
található célpont elérési id it vizsgáltuk 

különböz  közlekedési eszközök használata 
esetén, figyelembe véve a kapcsolódó id ket 
is. 
 
3. AZ EMBER-ELEKTROMOS HIBRID 
JÁRM VEK 
Ebbe a csoportba azokat a járm veket soroljuk, 
amelyek hajtása alapvet en emberi er vel 
történik, és a hajtást elektromos motor, vagy 
motorok támogatják. Így azok a segédmotoros 
kerékpárok, amelyek ugyan fel vannak 
szerelve pedállal, de emberi er vel hajtva nem 
alkalmasak folyamatos közlekedésre, a tisztán 
elektromos járm vek közé tartoznak. A 
legelterjedtebb ember-elektromos hibridek az 
elektromos kerékpárok, a pedelecek és az ún. 
S-pedelecek, két, ritkábban három, vagy 
négykerek  kivitelben. 
 
4. A KÍSÉRLET ÖTLETE 
A járm vekkel, közlekedéssel foglalkozó 
tantárgyak keretein belül megkerülhetetlen 
téma a járm vek alkalmazási területeinek 
tárgyalása, mely során a hallgatók is 
beszámolnak a tapasztalataikról.  
A Miskolci Egyetem elérése a 
csúcsid szakokban egyre nehézkesebb 
személygépkocsival, állandósultak a parkolási 
problémák, számos járm  parkol tilosban, a 
reggeli órákról a hallgatók gyakran késnek 
forgalmi akadályokra hivatkozva. Ilyenkor 
felmerül a kérdés, hogy a megfelel  
közlekedési eszközt választották-e. Azonban 
alaposan átgondolva ezt a kérdést, be kell 
látnunk, hogy valójában nehéz megalapozottan 
dönteni hiszen a többség kizárólag azokat az 
közlekedési eszközöket használja, amik 
elérhet ek a számára, mások pedig kizárólag 
érzelmi alapon döntenek. Így merült fel, hogy 
érdemes lenne azonos feltételekkel 
összehasonlítani különböz  közlekedési 
eszközöket, az érzelmi aspektusokat teljesen 
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0. A 
ZEMPONTJ
ATOK 

Az id k mér
gységesíteni 

megvalósul, 
soportokat 
észtvev k ön
ögzíthetnek a
bben az ese
anem a költs
özött. Hossza
lkalmazás k

megjelölhet k
kok. Vezeté
eszélyes, így
övidebb táv
ögzítéssel le
agy hangrög

megállási, la
ogisztikai mé
özvetlenül a
lemek, mint 

módja, hallgat

1. FELHASZ
1]: Straße
Zulassung.

2]: https://ww
3]: 1/1975. (I
közúti közle

3. KÖSZÖN
A cikkben ism

.6.1-16-2016
Megújuló Egy
Miskolci Eg
zolgáló int
észeként – a
urópai Uni
zociális Ala

meg. 

Miskolci E
nformatikai 
ntézet 

KÉS BBI
JÁBÓL FON

rését és az 
kell. 

akkor nem
használni, 

nállóan, a n
adatokat. 
etben nem c
égek is megj
abb távon ér
kidolgozása, 
k az egyes a
és vagy k
y nem várha
von ezért 

ehet követni
gzít re lehet
assítási oko
érnök hallgat
a logisztika 

az útvonal
tói feladatkén

ZNÁLT IRO
enverkehrsge

ww.gov.uk/el
II. 5.) KPM-B
ekedés szabál

ETNYILVÁ
mertetett kuta
6-00011 je
yetem – Inno
gyetem inte
tézményi f

Széchenyi 
ió támogatá
ap társfinan

Egyetem, 
Kar, Gép- 

I KÍSÉR
NTOS TAP

útvonalak r
Amennyibe

m kell s
hanem az

napi utazása

csak az elér
jelenhetnek a
rdemes lehet 

amelyben 
akadályok, m

kerékpározás 
ató el a jeg

vagy m
i a teljes ú
t mondani 
okat. A kí
tók vettek ré

a területéhez
lak és id k 
nt is kiadhat

ODALOM: 
esetz (StV

lectric-bike-r
BM együttes
lyairól 

ÁNÍTÁS 
tató munka a
el  „Fiatal
ovatív Tudás
elligens sza
fejlesztése” 
2020 kereté
ásával, az 

nszírozásával

Gépészmérn
és Termék

RLETEK 
PASZTA-

rögzítését 
en ez 
szervezett 
z egyes 
aik során 

rési id k, 
az adatok 
egy saját 
gyorsan 

megállási 
közben 

gyzetelés, 
ozgókép-
útvonalat, 
az egyes 
ísérletben 
észt, így a 
z tartozó 
rögzítési 

tók. 

VG) § 

rules 
s rendelet 

az EFOP-
lodó és 
város – a 

akosodást 
projekt 

ében – az 
Európai 

l valósul 

nöki és 
ktervezési 
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