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• Az átláthatatlan szabályrendszer gyakran okoz fennakadásokat

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Országokat átívelő, Európa szinte minden – turisztikai célpontként számon tartott –

• A rendőri együttműködés abszolút hiánya

nagyvárosában megjelenő, precízen kezelendő probléma a nagyszámú turistabuszok

• A kialakított parkolóhelyek űrszelvénye gyakran nem megfelelő

több

• A magassági korlátozások jelentős része indokolatlan

szempontrendszer

szerint

vizsgálandó

helyzete.

A

jelenleg

kielégítő

infrastruktúrával nem ellátott, szabályozatlan rendszer lokális újragondolása jelentősen
javíthatja a hatékonyságot, valamint távlati és széleskörű koncepcióknak mutathat egy

Érintett csoportok

egészen új irányvonalat. A budapesti helyzet korántsem speciális, hiszen Európa több
nagyvárosa ugyanezen – főként szezonálisan jelentkező – problémákkal küzd nap mint

A turistabuszok közlekedésében jelentkező fennakadások nem csak a buszon ülő

nap. A turistabuszok méretéből és jellegéből adódó problémák kihatással lehetnek az

utasoknak, hanem a forgalom összes résztvevőjének aránytalanul megnövekedett

egész városra, nehezítve a közlekedését és folyamatosan károsítva környezetét.

költségeket okoznak, mind időben, mind pedig pénzben.

Ugyanakkor a város gazdasági szempontjait szem előtt tartva belátható, hogy a

A turistabuszok közlekedése hatással van:

szigorú, átláthatatlan szabályrendszer és az abból eredő tiltás, nem jelent reális

• a közúti forgalomra

megoldást, hiszen jelentős mértékben ronthatja a Budapestről alkotott képet,

• a gyalogosforgalomra (a leszálló utasok a járdán tömörülnek)

csökkentve a térség jelenleg igen magas attraktivitását.
A Budapestre érkező (és az általában a nagy- és közepes városokba érkező)
turistabuszok problémái kiválóan általánosíthatók. A felmerülő nehézségek hatékony
orvoslása érdekében egy jól átgondolt – a turistabuszok teljes Budapesten töltött

• a kerékpáros forgalomra (a busz a kerékpársávon vagy kerékpárúton áll meg itt,
engedi ki az utasokat)
• a tömegközlekedésre

időszakára kiterjedő – tájékoztató, irányító és szabályozó rendszer létrehozása a cél,
Kiindulási koncepció

mely akár a folyamatosan növekvő igényeket is nagy hatásfokkal képes kielégíteni.

A közlekedési menedzsmentben alkalmazott rutintól eltérően, a turistabuszoknál
Jelen

tanulmány,

várostervezésileg

mely

egy

megoldható

minden

szempontot

koncepciót

hivatott

kielégítő,

közlekedésileg

felvázolni,

a

és

következő

problémákat feltételezi a jelenlegi rendszer fő hiányosságainak:

minden esetben a kínálat speciális alakítását kell vizsgálni. A kereslet befolyásolása
csak

minimálisan

megengedhető,

hiszen

a

közúti

forgalomtól

eltérően,

a

turistabuszoknál komoly gazdasági érdekek fűződnek a célpont minél közelebbi és
zökkenőmentes megközelítéséhez. Amennyiben a megfelelő infrastruktúra (le-, és

• Nincs vagy kevés a le- és felszálló helyek száma a célpontok környékén
• A városban nincsenek hosszabb tartózkodást lehetővé tévő terminálok

felszállóhelyek, terminálok) rendelkezésre, és hatékonyságát bizonyítja, a kereslet (a
buszok forgalmi igénye, szándéka) folyamatosan változva megtalálja a városon belüli
működő egyensúly rendszert.

• A szállodák nagy része nem rendelkezik buszok számára kialakított parkolóhellyel
• Az útvonalak nagy részén folyamatosak a fennakadások, a buszok a
torlódásban vesztegelnek

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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A problémakörök pontos meghatározása érdekében mindenképpen érdemes
megkülönböztetni a különböző szándékkal és különböző célpontok felkeresésére induló
buszokat.
Eredet vagy hely és szabályozásrendszer- ismeret alapján
• külföldi
• belföldi
Keringési szándék alapján
• különböző célpontokat felkereső, kötött utasokkal rendelkező buszok – csúcsórán
kívül
• hop on- hop off városnéző járatok – csúcsórán kívül
• (konferenciabuszok – csak csúcsórákban közlekednek)

Tájékoztatási, irányítási és szabályozó-tiltó módszerek
Alapvető célunk a Budapestre érkező turistabuszok rendszerének optimalizálása,
amihez elengedhetetlen egy olyan irányító infrastruktúra létrehozása, melynek
működésében nem csak a saját környezeti értékeit és működését féltő város érdekelt –
hanem maguk a turistabuszok is.
Az irányító rendszer kialakítása a szabályozás fokától függ. A turistabuszos közlekedés
jellegéből

fakadóan

igyekezni

kell

minden

esetben

a

szabályozásnak

a

legalacsonyabb – kielégítő szolgáltatást és megfelelő fenntarthatóságot adó –szintjét
alkalmazni.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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annyira jelentős, mint az érkezési és itteni közlekedési módokban várható változások. A

2. VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS HATÁSUK A FŐVÁROSI TURIZMUSRA

turizmus átalakulásának irányításában nagy jelentőséggel bíró marketing stratégiák
A 21. század elején felmerülő makrogazdasági folyamatok egy egészen új
szerepet szánnak Magyarországnak, és így Budapestnek is. A regionális urbanizációs
folyamatok és a nyomukban megjelenő szuburbanizációs jelenség strukturálisan

középpontba helyezték a buszos utazások növelését és egy Buszos Marketing Alap
létrehozásával tovább szeretnék növelni a térség ilyen jellegű attraktivitását.
Egy ilyen, teljesen új versenyhelyzetben a kisebb költségű, ám annál nagyobb

alakítják át a várost. Az átalakulás elsősorban a kereskedelem és az azt kiszolgáló

rekreációs

közlekedés változásaiban jelenik meg markánsan.

konszolidációja, kivonulása és a fapados légitársaságok folyamatos kapacitáshiánya

szolgáltatású

utazások

térnyerése

várható.

A

légi

közlekedés

Magyarország a 20. század végén az Európai Unió tagjává előlépve, már szerves

nyomán, a buszközlekedés jelentősége növekedésnek indulhat. Az így kialakuló

részévé vált a kontinentális gazdaságnak és kereskedelemnek. Az Európán belüli

helyzetben a már amúgy is túlterhelt turistabusz - hálózat kapacitásainak optimális

regionális specializáció következményeként a hangsúlyok áthelyeződtek, egyre inkább

elosztása elengedhetetlen eszköz a szolgáltatás dinamizmusának és így magas

előtérbe kerültek a szállítmányozási, logisztikai és az ezek nyomán megjelenő

színvonalának érdekében.

közlekedésfejlesztési feladatok.
A 2008-as év végén megjelenő gazdasági világválság jelentős változásokat

A magyarországi turizmus főbb mutatói
2007

indukálhat a kereskedelem teljes spektrumán. A turizmus – mint a regionális
kereskedelem egyik legfontosabb tényezője – olyan, idáig nem várt átalakulási
folyamatokon

mehet

keresztül,

amely

a

teljes

kiszolgáló

rendszer

megfelelő

leginkább látogatott, folyamatosan fejlődő és szépülő városa, további fejlesztéseket
kénytelen tenni annak érdekében, hogy attraktivitása nemhogy növekedjen, hanem,
hogy ne csökkenjen.
Mivel a válság hatása a kereskedelem egyetlen szektorában sincs még tisztázva, így a
turizmusban megjelenő változások is csak bizonyos korlátok között valószínűsíthetőek. A
nagy bizonytalanság és a felmerülő aggályok minden szempontból egy minőségi
szolgáltatási rendszer kialakítására helyezik a hangsúlyt. A Turisztikai Világszervezet
(United Nations World Tourism Organization – UNWTO) 2009. január 27-én, Madridban

2008/2007

39 554
17 429

0,10%
0,90%

Határforgalom
Külföldi látogatók száma (ezer fő)
Külföldre utazó magyarok száma (ezer fő)

39 379
17 269

A kereskedelemi szálláshelyek vendégforgalma*

újragondolását teszi szükségessé. Az egyéni források apadása nyomán vélhetően
egyre nagyobb verseny alakul ki az utazók megnyerésért. Budapest, mint a régió

2008

Belföldi
Vendégek száma (ezer fő)

4 023 (2511)

4 102 (2626)

+2,0%(+4,6%)

Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka)
Átlagos tartózkodási ido (éjszaka)

9 958 (6121)
2,5 (2,4)

9 887 (6220)
2,4 (2,4)

-0,7%(+1,6%)
-2,6%(-2,8%)

Vendégek száma (ezer fő)

3 451 (2906)

3 488 (2962)

+1,1%(+1,9%)

Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka)
Átlagos tartózkodási ido (éjszaka)

10 171 (8008)
2,9 (2,8)

9 935 (7866)
2,8 (2,7)

-2,3%(-1,8%)
-3,3%(-3,6%)

7 474 (5 417)

7 590 (5 587)

+1,5%(+3,1%)

20 129 (14 129)
2,7 (2,6)

19 822 (14 085)
2,6 (2,5)

-1,5%(-0,3%)
-3,0%(-3,3%)

Külföldi

Összesen
Vendégek száma (ezer fő)
Vendégéjszakák száma (ezer éjszaka)
Átlagos tartózkodási ido (éjszaka)

A kereskedelmi szálláshelyek bevételei

tette közzé a legfrissebb, 2008. évi adatokat, a 2009. évre vonatkozó előrejelzéseit és a

Belföldi szállásdíj-bevétel (millió forint)

49 589

52 571

5,40%

válságra adandó válaszait ismertető jelentését.1 A prognózis alapján az évek óta

Külföldi szállásdíj-bevétel (millió forint)
Egyéb bevétel (millió forint)

90 458
106 134

86 755
105 451

-4,10%
-0,60%

Összesen (millió forint)

246 451

244 827

-0,70%

rohamosan fejlődő turisztikai aktivitás minimális mértékű, 1-2%-os visszaesésére lehet
számítani világszerte. A Magyarországra érkező turisták számának csökkenése nem is
1

* Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai.

Forrás: KSH

A válság és az arra adott válaszok a turizmusban – Magyar Turizmus Zrt. sajtóanyag. www.itthon.hu
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A turizmus gazdasági jelentősége
Közvetlen

Közvetett és közvetlen

milliárd forint

%

milliárd forint

%

GDP2004

877

5

1 390

8,5

GDP2005

978

5,2

1 654

8,8

ezer fő

%

ezer fő

%

Foglalkoztatás 2004

398

8,3

490

12,5

Foglalkoztatás 2005

303

7,9

482

12,6
Forrás: KSH
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3. A FŐVÁROS ÉS KÖRNYÉKE KÖZLEKEDÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT MEGHATÁROZÓ
AKTUÁLIS ALAPDOKUMENTUMOK TURISZTIKAI VONATKOZÁSAI.
3.1. A főváros és környéke közlekedési rendszerfejlesztési terve, 2008. december

A Középtávú Városfejlesztési Programban kiemelt térségek, a városszerkezetben jól
elkülöníthető területek szerepelnek, ahol 2013-ig jelentős városarculat-alakítási és
tudatos városfejlesztési folyamatok kerülhetnek megvalósításra.
A Városfejlesztési Koncepció valamint a tematikus középtávú programok és a ma már

Az idegenforgalmi autóbuszok parkolásával, már a 2001.évben kiadott Budapest

konkretizálódó fejlesztések mérlegelésével a következő területi prioritások, kiemelt

Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve is foglalkozott. Konkrét megoldások nem

fejlesztési térségek javasolhatóak:

kerültek rögzítésre. A jelenleg elkészült és iránymutatást adó terv, A főváros és

•

Budapest közösségi közlekedési gerinchálózatának kiteljesítése a 4-es

környéke közlekedési rendszerfejlesztési terve, 2008. december, szintén nem ad

metró megépítésével (az Etele tér és Bosnyák tér között) várhatóan

megoldást a problémával kapcsolatban.

megvalósul 2010-ig. Ezeken felül is kiemelt jelentőségű a Kelenföldi
pályaudvar – Etele tér intermodális központ kiépítésének feladata.

Budapesten is, mint több más Európai városban, a történelmi városrészek védelme

•

Észak-Budapesten az M0-ás körgyűrű és a Budapest határain kívül, csak a

érdekében a nagy, nehezen közlekedő, tartós várakozásuk folytán forgalmi

11-es (és nem a 10-es) útig megépülő híd csak kismértékű enyhülést hozhat

torlódásokat okozó turista autóbuszok közlekedését és várakozását igyekeznek

a városon belüli dunai hidak szűk kapacitását és az ennek következtében

korlátozni. A turistaforgalmat szolgáló autóbuszokat Európában a védett belváros

állandósult közlekedési krízist tekintve. Középtávon a térség dinamikus

pereméig engedik közlekedni, így sokszor előfordul, hogy a szállodához közvetlenül

fejlődése szempontjából elkerülhetetlen az Aquincumi-híd (lehetőség

nem is jutnak el a turisták az autóbusszal.

szerint a vasúti híd felújításával koordináltan megvalósítandó) megépítése.

A nagyobb méretű emeletes autóbuszokkal a hosszabb idejű, nagyobb távolságú

Az új hídhoz kapcsolódóan a fejlesztések részét képezi a Körvasúti körút

utazásokat bonyolítják le, míg városnézésben a kevesebb embert befogadó, a városi

első, északi szakaszának megépítése, amely kapcsolatot teremt a 10-es út

forgalomba jobban beintegrálható mini és midi autóbuszok vesznek részt. A

és az M3-as autópálya között.

várakozások sok helyen továbbra is megoldatlanok, hiszen a belső városrészekben a

•

Budapest belvárosa a legfontosabb közintézmények helyszíneként és a

le- és felszállás idejére kialakított várakozóhelyek legtöbb esetben nem a turisztikai

város egyik fő turisztikai célterületeként egyre kevésbé képes e funkciók

látványosság közelében, hanem a szálláshelyek közelében találhatóak.

kiteljesítésére a nagy forgalom és a kedvezőtlen környezeti és közterületi

Célszerű lenne az idegenforgalmi hivatalokkal együttműködve egy olyan hálózat

állapotok miatt. Középtávú cél a Belváros komplex, átfogó felértékelése,

kialakítása, amely megoldja a fontos turisztikai célpontok könnyű elérését, ugyanakkor

egyrészt jelentős mértékű forgalomcsillapítással, a közösségi közlekedés

mentesíti a védett környezetet a parkoló autóbuszok okozta környezetkárosító

fejlesztésével, a parkolás fejlesztésével; másrészt közterületi és lakóterületi

hatásoktól, forgalmi akadályoktól és természetesen az esztétikai hátrányoktól is.

rehabilitációval,

zöldfelület-rekonstrukcióval,

a

kiskereskedelem

felélesztésével, konkrét fejlesztési projektekkel.
3.2. A Podmaniczky Program

•

A belső-átmeneti zóna (Keleti-kapu) foglalja magában a város egyik
legproblematikusabb,

ugyanakkor

komoly

potenciállal

rendelkező

térségét: a Középső-Józsefváros végletekig leromlott lakóterületeit, a
Kőbányai út belső szakaszának folyamatosan átalakulás alatt lévő
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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•

barnamezős területét, a városi szövetbe ágyazott, de nem kellő

A

minőségben kiépített zöldfelületeket (a Népligetet és az Orczy-kertet). A

koncepciójának, ezen belül külön hangsúllyal a közös gazdaságfejlesztési

térség elkülönülő részeként a fejlesztési zóna magában foglalja az Éles

elképzeléseknek a kidolgozása, és ezzel párhuzamosan a fejlesztési

sarok és Örs vezér tere által közrezárt területet – a Finommechanikai

elképzeléseket

Művek, illetve az Expo (Vásárváros) területét. A programtérség együttes

megerősítése.

jelentős

végrehajtani

feladata

képes

a

térség

regionális

integrált

intézményi

fejlesztési

rendszer

A horizontális programok azokat az átfogó fejlesztési témaköröket fedik le, ahol a

szempontú lakóterületi, a rekreációs és a kereskedelmi-ipari típusú

jelenlegihez képest innovációra, a közvetlen működéshez kötődő fejlesztéseken túl új

átépülésre,

szemléletre van szükség. Ez alapján az alábbi nagyobb, átfogóbb programok

és

egyben

enyhíti

a

főváros

térbeli

kettészakadását

eredményező szociális választóvonal élességét.

javasolhatók a középtávú időszakban, a Budapest Városfejlesztési Koncepciójában

Dél-Budapest a belváros déli peremén lévő egyetemek és a kapcsolódó

meghatározott hármas célrendszer csoportosítását alkalmazva.

intézmények

(pl.

Infopark)

révén

a

város

Technopolisz

térségének magja. Ehhez új hangsúlyként adódik a Csepel-sziget északi

Élhető város érdekében:

részének komplex, közlekedési és környezeti szempontú fejlesztése, amely

•

A

közösségi

és

környezetbarát

közlekedés

előnyben

részesítése

megalapozza a városon belüli logisztikai elemek (Szabadkikötő, BILK,

(intermodális csomópontok kialakítása, kötöttpályás közlekedés bővítése

Ferihegyi repülőtér) jobb kapcsolatának kialakítását.

– többek között az 5-ös metró megvalósításának megkezdésével, P+R

Buda központjaként a Moszkva tér egyre kevésbé képes megfelelni a

parkolók rendszerének bővítése és az egységes parkolás-politika teljes

komplex forgalmi igények kielégítésének.

kialakítása, BKSZ teljeskörű létrehozása, elővárosi vasutak fejlesztése,

Közlekedési fejlesztésekre

(gyorsvasút, hegyi levezető utak, P+R lehetőségek megteremtése) és
jelentős közterületi rehabilitációra egyaránt szükség van ahhoz, hogy a
kulturált

eszközváltási

lehetőségek

megjelenésével

egész

kerékpárút - hálózat növelése stb.).
•

Budára

Lakó- és közterületi rehabilitáció felgyorsítása (a belső kerületek kulturális és
turisztikai célú

városrehabilitációja, a leromlott városrészek szociális

vonatkozó érvénnyel javuljanak az életminőség egyes összetevői. A

szempontú rehabilitációja, nagy forgalmú közterületek – pályaudvarok,

Moszkva tér problematikájának megoldását a tér jelentős átalakításán

közlekedési csomópontok, aluljárók – rehabilitációja, külső városrész-

túlmenően részben a téren kívül, Buda egyéb területein (BAH - csomópont,

központok helyzetének javítása, lakótelep rehabilitáció kísérleti programja).

Budagyöngye, Hűvösvölgy) is kell keresni.
•

első

fejlesztése példát adhat az átmeneti zóna más elemei számára a szociális

tudásipari

•

középtáv

•

Budapest közvetlen és tágabb városkörnyékén, a metropolisz térben
számtalan fejlesztési lehetőség adódik, amelyeket a térség legfontosabb

A város népességmegtartó erejének fokozása a városias lakóterületek
kialakításának előmozdításával.

•

Komplex hulladékgazdálkodás kialakítása (hulladékszigetek létrehozása,

szereplőivel (önkormányzatok, kistérségek, megye, ’csapágyvárosok’,

háttéripar problémájának megoldása országos programok alapján,

országos szereplők, magánszféra, stb.) közösen kell feltárni, és középtávon

partneri kapcsolatok kialakításával).

kooperációs formában, partneri viszony alapján megvalósítani. Vonatkozik
ez a térség – akár Budapest akaratától, elképzeléseitől függetlenül is –

•

Európa Kulturális Fővárosa program új kulturális helyszínek létesítésével, a
városlakók és a városi környezet, az épített és a természeti környezet

formálódó nagyobb fejlesztési elképzeléseire is.
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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viszonyának

fókuszba

állításával,

a

városi

terek

funkcióinak

•

alacsony kapacitású meglévő elemek fejlesztése.

újragondolásával.
•

A legfontosabb hiányzó közúti, hálózati elemek létrehozása, illetve

A zöldfelületi ellátottság növelése, térségi zöldövezet-fejlesztés a meglévő

•

Városrehabilitáció

„zöldvagyonnal” való gazdálkodással, a szabályozás erősségének és

kármentesítési

hatékonyságának javításával, a Duna és a város kapcsolatainak

elindítása).

a

barnamezős

igények

területeken

kataszterének

(programkészítés,

elkészítése,

a

mintaprojektek

erősítésével (zöld partok, rakpartok, part menti épületek és környezetük,
„Dunaváros - program”).
Hatékony város érdekében:
•

Az innovativitás, a tudásváros funkció erősítéseként az egyetemi (oktatáskutatás), a gazdasági (vállalati), valamint a kormányzati (központi és helyi)

•

•

A szociális városrehabilitáció programja a város leginkább leromlott,

szféra szervezetei közötti kapcsolatok kiépítése, a régió gazdaságfejlesztési

városi szövetbe ágyazott területein (a lakó- és közterületi rehabilitációs

tervének kialakítása a húzóerőt jelentő klaszterekre alapozva. Tudományos

program részeként).

park és technopolisz - városrész fejlesztésének támogatása.
•

Szolidáris város érdekében:

•

A bérlakásépítés közvetett támogatása, a lakásfenntartási támogatási

A Ferihegyi repülőtér és a város közötti kötöttpályás kapcsolat kiépítése.

rendszer

(A közösségi közlekedés programjának részeként.)

elősegítése.

A

régió

szakképzési

struktúrájának

átalakítása,

a

tudásgazdaság

•

igényeihez igazítása, koordinatív szerepet vállalva a (hiány-) szakmák, a
képzési lehetőségek, az intézményi kapacitások, valamint az utánkövetés
feladatait tekintve. A közép- és felnőttoktatási, valamint a szakoktatási
intézményrendszer

átalakítása

a

gazdaság

egységesítése,

Intézmények,

a

közterületek

hajléktalan

és

-

ellátás

újszerű

tömegközlekedési

formáinak

eszközök

akadálymentesítési programja.
•

Az oktatás egyenlőtlenségeinek csökkentése, lemaradó városrészek
iskoláinak kiemelt támogatása.

munkaerő-piaci

szükségleteihez való jobb igazítással, a működtetés szélesebb körű
partnerségre, együttműködésre helyezésével.
•

Informatikai háttérfejlesztések a közigazgatásban és az oktatásban
(számítógépes

ismeretek,

idegennyelv-oktatás),

a

könyvtárrendszer

informatikai hasznosítása (könyvtárak modernizálása a belső felszereltség
és a szolgáltatás, programkínálat tekintetében).
•

Turisztikai
fejlesztések

fejlesztések
és

-

fürdőfelújítások,

kapcsolódó

belvárosi

3.2.1 Középtávú Városfejlesztési Program 2005-2013: a Budapest Magprogram és a
városfejlesztési változatok

kiskereskedelmi

marketingtevékenység

a

főváros

idegenforgalmi potenciáljának emelésére. Városinformáció és - marketing
– a tájékoztató város megteremtése: közterületek és tömegközlekedési

1. Budapest, az élhető város: középpontban a közösségi közlekedés és a környezet
Legfőbb célok

A város élhetőségét szem előtt tartó, a közösségi közlekedést mindenkor az egyéni közlekedés fölé
emelő várospolitika megalapozása, valamint a tiszta, élhető környezet megteremtése.

és eszközök:

Közösségi közlekedés intenzív fejlesztése, elővárosi vasúti hálózat városon belüli szerepének
növelése, nagyvolumenű környezetvédelmi beruházások.

eszközök tájékoztató rendszereinek fejlesztése.
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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Elsődleges

-

programelemek:

-

4-es metró Virágpiac-Kelenföld szakasza VAGY É-D Regionális Gyorsvasút (M5) déli I.
ütemének megkezdése
„Ezer új P+R parkolóhely évente” projekt
Kiemelt városi közterületek felújítása
1-es villamos Etele térig való vezetése
Szegedi úti felüljáró
Moszkva tér és kapcsolódó projektek (56-os villamos) teljesebb változatban
Hulladékgyűjtő szigetek és udvarok számának jelentős növelése (teljes program)

Budapest Integrált Városfejlesztési Stratégiája –a Podmaniczky Program hagyományait
követve- egy olyan stratégiai városfejlesztési döntés, amelyből közvetlenül levezethető
egy fejlesztési szemléletű, területi alapú program, a városrészekre vonatkozó célok
meghatározásával és azok középtávú (7-8 év) meghatározásával.

2. Budapest, a hatékony város: középpontban a versenyképesség
Legfőbb célok
és eszközök:

A város célja a nemzetközi szinten elfoglalt versenyképességi pozíció javítása, a tudásvárosi és
logisztikai funkciók kiegyensúlyozott fejlesztésével.

Turizmus

Erőteljes gazdaságfejlesztés, logisztikai rendszerek és háttér-infrastruktúrájuk kialakítása, egyetemek

A főváros az ország turisztikai központja. Vonzerejét nem csak természeti és építészeti

és a piaci szereplők fővárosi koordinációja.

A Budapest Metropolisz szint kiépítése, klaszter-

értékeinek köszönheti, hanem egyre nagyobb arányban széles kulturális kínálatának, a

támogatási programok.

Elsődleges

-

programelemek:

-

-

A Tudásváros és a Térségi gazdaságfejlesztés programjainak gyorsított és bővített
megvalósítása
Logisztikai funkciók erősítése (transzfer szerep) és háttérfejlesztéseik a város környéki, már
beépült és a városon belüli barnamezős területeken megosztott funkciókkal
Aquincumi-híd és Körvasúti körút I. ütem (M3-10-es út) megvalósításának gyorsítása
BILK, Szabadkikötő, Ferihegy háromszög logisztikai és közlekedési fejlesztései (vasúti és közúti

hazai és nemzetközi konferenciáknak valamint az üzleti élet fellendülésének. Budapest

kapcsolatok javítása, pl. Külső kerületi körút)

2004-ben a kereskedelmi szálláshelyeken rendelkezésre álló ágyak száma 40 148 volt

Barnamezős rehabilitáció: az átmeneti zóna fejlesztése, jórészt magánbefektetők révén.

hazánk kiemelkedő turistaküldő területe és a belföldi turizmus egyik legfontosabb
úticélja.

3. Budapest, a szolidáris város: középpontban a társadalmi különbségek

(Bécs: 48 061, Varsó: 21 870, Pozsony: 11 361), a vendégéjszakák száma pedig 6 024 664

csökkentése

(Bécs: 8 431 542, Varsó: 2 882 302). 2007-ben Budapesten 42 605 férőhelyen 6 233 093

Legfőbb célok

A város célja a szegregáció elleni küzdelem, a városi lét felértékelése. Az élhetőség

vendégéjszakát töltöttek el; itt koncentrálódott az ország szállodai férőhelyeinek 31%-a

megteremtése ebben az esetben nem elsősorban az átlagos városlakó szempontjából elsődleges,

és eszközök:

hanem a társadalmi különbségek csökkentése szempontjából.
A városlakók számára, elsősorban a város leromlottabb térségeiben hatékony és látványos, az

és az országos szállodai vendégforgalom 40%-a.
A kereskedelmi szálláshelyeken megszálló vendégek száma 1995 és 2006 között

életkörülmények javítását célzó fejlesztések. Rehabilitációs projektek széles köre az érintettek

hullámzásokkal ugyan, de növekvő tendenciát mutat. 1995 és 1999 között 1,7-1,8 millió

bevonásával.

Elsődleges
programelemek:

•
•
•
•
•
•

A Magprogramnál is szélesebb körű városrehabilitáció a lakosság bevonásával
Szociális városrehabilitáció Magprogramon túli fejlesztései (Pl. VI-VII-X. kerület)
Szociális és egészségügyi ellátások vonzóvá tétele, egységesítése a kerületek közt
Teljeskörű regionális kórházprogram
Aktív hozzájárulás a lakótelepek revitlaizációjához
A távfűtési rendszerek korszerűsítésének széles köre

4. Budapest, a kiegyensúlyozottan fejlődő város: középpontban az értékek
egyensúlya
Legfőbb célok

körül ingadozott a vendégek száma, majd 2000-2003 között egy magasabb, 1,9-2,0
milliós szintre állt be. 2004 után egy jelentősebb ugrással 2,5 millióra emelkedett a
kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma. A vendégek túlnyomó többsége
külföldi volt, és ezek az ingadozások az adatok alapján a külföldi vendégek számának
változásait követik.

A város célja fenntartani az élhetőség, hatékonyság és szolidaritás relatív egyensúlyát, és éppen
ezzel válni vonzóvá az európai nagyvárosok versenyében.

és eszközök:
Elsődleges
programelemek:

A kiegyensúlyozott fejlesztésre rengeteg változat lehetséges, az alábbi csak egy példát jelent.
•
•

„Ezer új P+R parkolóhely évente” projekt
1-es villamos Etele térig való vezetése
A Tudásváros és a Térségi gazdaságfejlesztés programjainak gyorsított és bővített
megvalósítása
Logisztikai funkciók erősítése (transzfer szerep) és háttérfejlesztéseik a város környéki, már
beépült és a városon belüli barnamezős területeken megosztott funkciókkal
Szociális városrehabilitáció Magprogramon túli fejlesztései (Pl. VI-VII-X. kerület)
Szociális és egészségügyi ellátások vonzóvá tétele, egységesítése a kerületek közt

3.3. Budapest Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

A konferenciaturizmus területén az ICCA kritériumainak megfelelő nemzetközi
konferenciák
helyszíneinek világranglistáján Budapest 90 eseménnyel holtversenyben a 6. helyet
foglalta el (Bécs az első évi 154 eseménnyel, Prága: a 12-ik 72 eseménnyel).
Az idegenforgalmi szektor a világban az egyik legdinamikusabban növekvő ágazat,
amely az
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idegenforgalmi célterületeken a gazdaság sokrétű fejlődését segíti. Tekintve, hogy

megyében pedig egy nagyságrenddel esett vissza. Az elmúlt évek tendenciái további

Budapest az ország legfontosabb, nemzetközi szinten is előkelő helyen jegyzett

visszaesést vetítenek előre. Mindezek ellenére Budapesten ma is Kelet-Közép-Európa

turisztikai célterülete, a jövőben e szektor növekedése sok szálon hozzájárulhat a város

egyik legnagyobb mozi-kínálata működik: 2006-ban 209 278 előadás összesen 6 762

gazdaságának élénküléséhez. Miközben a város szállodai kínálata összhangban van a

237 nézőt vonzott.

kereslettel, az egyéb idegenforgalmi infrastruktúra hiánya – speciális programkínálat és

A múzeumi kiállítások száma 2000 és 2006 között némileg csökkent (604-ről 556-ra), a

szolgáltatások, közlekedési infrastruktúra – az idegenforgalmi vonzerő csökkenését

látogatók száma azonban csaknem megduplázódott: 2,6 millióról 5,1 millióra

okozhatja. Az idegenforgalom dinamikus növekedésével párhuzamosan a szektor

emelkedett. Budapesten a könyvtárak száma 1980 és 2000 között 24%-kal csökkent. A

infrastruktúrájának sokrétű kiépülésével kell számolni, amely egyes esetekben a

beiratkozottak száma 2000-től emelkedésnek indult, 163 ezerről 2006-ra 293 ezerre nőtt.

területhasználat kérdéseit is érinti.

A kölcsönzések számában ez az emelkedés átmenetinek bizonyult, és a 2000. évi 6,1
millióról (a 2002-es, 6,6 milliós csúcs után) 2006-ra 4,8 millióra csökkent.

Kultúra

Budapest nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét kulturális téren: az egy

Az országon és a közép-magyarországi régión belül Budapest hagyományosan

főre jutó mozi- és színházlátogatások számát tekintve az európai nagyvárosok

kulturális központ. Tükröződik mindez a kulturális intézmények, színházak, mozik, kiállító

élmezőnyébe tartozik, de a múzeumlátogatásokat tekintve is átlag feletti értéket

termek,

mutathat fel.

múzeumok

relatíve

magas

számában,

illetve

az

országos

média

koncentrációjában.

Ám a fővárosi közművelődés szerepét sem szabad figyelmen kívül hagyni. A statisztikai

Az 1990-es évek tendenciái a kulturális szolgáltatás kínálatának és igénybevételének

jelentések

alakulásában országosan, regionálisan és a fővárosban egyaránt negatívak voltak. A

rendezvényeit összesen mintegy 16 millióan látogatták.

szerint

2007-ben

a

több

mint

110

helyi

közművelődési

szervezet

jelenség számos tényezővel magyarázható: többek között a kulturális szolgáltatások
árának emelkedésével, a fogyasztói szokások (több csatornás televíziózás, otthoni
videózás, házimozi, digitális TV stb.) és életmód változásával, a kulturális események PR-

Budapest középtávú fejlesztési stratégiája

jának, a kultúratámogatás, mint stratégiai cél visszaszorulásával a kiemelt állami
feladatok közül. A kultúra finanszírozásában egyre meghatározóbb a magántőke
szerepe (szponzorálás, önálló művészeti és kulturális intézmények), amely egyértelműen
a kínálat bővülését eredményezte. A hagyományos formákban (színházlátogatók, mozi

Ez a középtávú stratégia a 2005-ben elkészült és 2006-ban felülvizsgált Podmaniczky
Programon alapul, és annak felülvizsgálataként is tekinthető. A középtávú fejlesztési
stratégia megvalósításának időtávja a 2008-2015-as évekre, azaz 7 évre terjed ki.

nézők, múzeumlátogatók) az 1990- es évek általános visszaesése után az ezredforduló
táján Budapesten megindult egy jól érzékelhető növekedés.
A színházba járók száma a rendszerváltás előtti 3,8 millióról 2000-re 2,1 millióra csökkent.
Azóta a negatív tendencia megtörni látszik: a színházlátogatók száma 2006-ig 2,4-2,6
milliós szinten stabilizálódott.
A filmforgalmazás a rendszerváltás után jelentős mértékben üzleti alapra került, ezzel
párhuzamosan a mozik és látogatóik száma Budapesten felére csökkent, Pest
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Budapest középtávú fejlesztési stratégiájának alapvető célja, hogy dinamizálja a
főváros fejlődését. A Városfejlesztési Koncepció által lefektetett hosszú távú vízió keretei
között a Podmaniczky Program megfogalmazta egy középtávon megvalósítható
városfejlesztési Magprogram főbb elemeit, miközben a prognosztizálható források egy
részét

fenntartotta

a

kerületek,

a

régió

szereplői

és

a

magánszféra

által

kezdeményezett projektek beépítésének elősegítésére. A stratégia célja, hogy a
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Podmaniczky Program (és ezen belül főként az ún. Magprogram) elemein belül olyan

A cél területi hatóköre: Az északi és déli projekttérség területén, valamint Középső-

fejlesztési prioritásokat jelöljön ki, melyekkel a jelentősen megváltozott feltételek között

Ferencvárosban

is képes lesz a főváros fejlődési dinamizmusának fokozására. Az IVS fejlesztési

Egyetemhez kapcsolódóan kampuszok kialakítása a térségek gazdaságfejlesztését

elképzelései

elősegítik.

alapvetően

a

Fővárosi

Önkormányzat

mozgásterét

kívánják

és

Középső-Józsefvárosban

a

Semmelweis

Orvostudományi

meghatározni, számba veszi és épít a kerületek és a magánszféra fejlesztési

A cél mutatója:

Klaszterek, tudományos parkok száma dinamikusan növekszik,

elképzeléseire is, és azokkal összhangban – ha szükséges azokat koordinálva – jelöli ki a

az ezekben résztvevő cégek száma és a résztvevők összforgalma növekszik, Budapest

középtávú célokat.

vonzereje a nagy hozzáadott-értékű gazdaságban nő.
Középtávú cél:

Magyarország

A fenti fő szempontok alapján, Budapest Városfejlesztési Koncepciója célrendszerét

légi

kapujának

funkció-

és

szolgáltatásbővítése, elérhetőségének javítása

követve, a Budapesti IVS az alábbi prioritásokat fogalmazza meg, és rendel hozzá

A cél összegzése:

intézkedéseket és fejlesztési programelemeket:

Magyarország

A

repülőtér

nemzetközi

környezetének

szerepének

fenntartható

megerősítését

fejlesztése

célozza.

Budapest

elérhetőségének javítása érdekében ciklusokon átívelő infrastrukturális fejlesztési elem

¾ Dinamikus gazdaság

a nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kiépítése. A Ferihegyi gyorsvasút
első

Hosszú távú cél:
korlátozottan

A prioritás célja az eddig a Fővárosi Önkormányzat által csak
felvállalt

gazdaságélénkítő,

koordinatív

szerepek

erőteljesebb

lépésben

a

MÁV

hálózatában,

hosszabb

távon

pedig

a

3-as

metró

meghosszabbításaként épül ki. A fejlesztés egyszerre biztosítja a repülőtér-Belváros
kapcsolatot, és egészíti ki az elővárosi kötöttpályás hálózatot.

megjelenése révén a gazdasági szféra szereplőinek összehangolása, a potenciális

A cél területi hatóköre: Országos

technopolisz térségek kialakításának segítése és a fővárosi feladatkörben szereplő

agglomeráció délkeleti szektorában a gazdaságfejlesztést erősíti és a közlekedési

oktatási formák segítségével az emberi erőforrás-fejlesztés.

kapcsolatrendszerét javítja.

Középtávú cél:

A főváros és a régió tudásvárosi funkcióinak erősítése

A cél mutatója:

A cél összegzése:

Az EU által a lisszaboni folyamat keretében célul kitűzött

a, repülőtér utasforgalma növekszik, a repülőtérre való kijutás átlagos ideje csökken, a

tudásalapú fejlődés különösen fontos a közép-magyarországi régióban illetve

repülőtérre közösségi közlekedést igénybe vevők arányszáma növekszik, az utas-

Budapesten. A tudásváros funkció erősítése keretében törekedni kell az egyetemi, a

elégedettség javul.

gazdasági valamint a kormányzati szféra szervezetei közötti kapcsolatépítésre, a régió

Középtávú cél:

A főváros turisztikai befogadó képességének javítása

számára

A cél összegzése:

A főváros turisztikai potenciáljának növelése érdekében a

húzóerőt

jelentő

klaszterek

megalapozására,

tudományos

park

és

szintű.

A

térségi

fejlesztés

a

főváros

és

az

Budapestre a repülőtéren keresztül érkező látogatók száma nő

technopolisz városrész fejlesztések támogatására, kedvező környezetet kell teremteni

Fővárosi

az innovatív vállalkozások számára, és tudatosan kihasználni a kínálkozó (pl. az EIT

tevékenységének

nyújtotta) lehetőségeket. Az innovációs erőforrások fejlesztése a régió minél hamarabb

tájékoztatás és Budapest, illetve a közép-magyarországi régió reklámja révén a

kidolgozandó egységes gazdaságfejlesztési stratégiáján kell, hogy alapuljon, amelynek

hagyományos eszközök mellett a legmodernebb virtuális módszerekkel is.

megalkotása és koordinált végrehajtása versenyképesebbé teszi a fővárost és térségét

Kiemelt fővárosi program a Budapest Fürdőváros program, amely a megvalósult

a környező európai metropolisz régiók versenyében.

eredményeket (Széchenyi, Gellért és Lukács gyógyfürdők műemléki felújítása)

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Önkormányzat

elsődleges

erősítése

mind

feladata

külföldön,

a

mind

város-

és

belföldön

régiómarketing
a

hatékonyabb
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követően további fejlesztésekkel erősíti a gyógyturizmust. További feladatot jelent a

utazási lánc egészének befolyásolása a közösségi közlekedés, a fenntartható

turistabuszok parkolási kérdéseinek a megoldása.

közlekedési

A cél területi hatóköre: Horizontális

program.

A

fürdőprogram

Budapest

teljes

A

főváros

nemzetközi

turisztikai

jelenléte

erősödik,

erősítésével,

tudatosság-növeléssel,

korlátozó

és

ösztönző

intézkedések optimális egyensúlyával. Ennek részeként fontos a személygépkocsik
belsővárostól való minél távolabbi megállítása és az eszközváltás elősegítése, az

területén, a meglévő fürdőintézményekhez kapcsolódóan.
A cél mutatója:

módok

a

egyéni és közösségi közlekedés összekapcsolása, P+R (és B+R) fejlesztésekkel, hatékony

Budapestre látogató turisták száma nő és javulnak más turisztikai mutatók is (pl. fürdő-

elővárosi

látogatottság, konferenciaturizmus stb.). Javul a látogatók informálása: nő a weboldal

kötöttpályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése az átjárhatóság és az

látogatottsága, meggyorsul a többnyelvű információs rendszerek terjedése.

intermodalitás szempontjainak figyelembe vételével. Lényeges, hogy a városi és

Középtávú cél:

Budapest EU-határfőváros, elosztó szerepeinek kiépítése és

elővárosi közlekedési rendszerekben vonzó és hatékony, de mindenképp egységes

logisztikai szerepkörének erősítése

tarifarendszer lépjen életbe, a szolgáltatók és megrendelők közti viszonyrendszereket

A főváros aktív, kezdeményező szerepet vállal regionális és

újra kell szabályozni. A közúti közlekedés szempontjából a stratégia csak kivételesen

A cél összegzése:

kötöttpályás

elemekkel,

szolgáltatás-fejlesztéssel.

Kiemelt

feladat

a

nemzetközi fórumokon és törekszik Budapest és régiója befolyásának növelésére, új

tartalmaz kapacitás-bővítést eredményező fejlesztéseket.

eurorégiók létrehozására, ill. az azokban való részvételre. E tevékenység egyik

Középtávú cél:

A környezetbarát közlekedés fejlesztése

hangsúlya a város és régiója fekvéséből eredő logisztikai potenciál kihasználása. Ennek

A cél összegzése:

A középtávú stratégia egyik legfontosabb célja az elővárosi és

érdekében az országos stratégiával összhangban kiépítésre kerülnek a makro-regionális

városi kötöttpályás közlekedési rendszerek integrált, hálózatszemléletű fejlesztése. Azon

logisztikai funkciók, melyhez kapcsolódóan fejleszteni kell a szállítási infrastruktúrát, szem

az összvárosi szempontból jelentős elemek megvalósításának van a legmagasabb

előtt tartva a fenntarthatóság szempontjait is (pl. teherforgalom környezeti kérdései).

prioritása, amelyek a közösségi közlekedés előnyben részesítésén alapulnak, és javítják

A cél területi hatóköre: Elsősorban a Régió területe (az M0-ás körgyűrű mentén ill. attól

a város élhetőségét, használhatóságát. A kötöttpályás fejlesztések a meglévő

kifelé ca. 50km körzetben)
A cél mutatója:

A

partnerségi

kapcsolatok,

infrastruktúra adottságainak jobb felhasználását, új elemek létrehozását, a hálózati
megkötött

együttműködések

száma nő, a főváros régiójában a logisztikai terület növekszik.

elemek közti kapcsolatrendszerek erősítését kell, hogy célozzák. A fejlesztések során
törekedni kell a közösségi közlekedés preferenciájának egyértelmű kifejezésére.

Hosszú távú cél: A prioritás célja a fenntartható, de hatékony, az elérhetőség

Indokolt a városi és elővárosi kötöttpályás rendszerek közti kapcsolatok javítása, a vasút

esélyegyenlőségét megteremtő városi mobilitás erősítése, a közlekedés közösségi és

városon belüli szerepének erősítése, az átszálló csomópontok magas minőségű

„lágy” formáinak ösztönzése. Cél a közlekedési folyamatok és közlekedési közterületek

fejlesztése, városszövetbe ágyazása.

humanizálása, a közösségi közlekedési rendszerek kiemelt fejlesztése, a város és térsége

A közterületeket minél inkább alkalmassá kell tenni a nem motorizált közlekedés

egyéni közlekedésének optimalizálása, a mobilitás kultúrájának emelése. Az egyéni és

(gyaloglás és kerékpár) használatára. Ehhez vonzó közterületi környezet szükséges. A

a közösségi közlekedés egészét érintő, egységes megközelítésre van szükség,

kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása tűzze maga elé a „mindenhonnan

figyelembe véve az EU (közlekedési Zöld Könyv) ajánlásait. Az egyre erősödő

mindenhová

el

tudjak

jutni

közlekedési eredetű környezeti ártalmak problémája megkívánja a főváros közlekedési

kerékpárutakkal,

hanem

a

szabályozási és forgalomtechnikai felülvizsgálatát, a fejlesztési javaslatok kidolgozását a

formálásával. Javasolt az EUROVELO kerékpárút-hálózat teljes fővárosi kiépítése, a

finanszírozhatóság és a közlekedési intézményrendszer kérdéseiben. Cél a mindennapi

fővárosi közútfelújításokhoz kötődően pedig a kerékpáros közlekedés feltételeinek

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

kerékpárral”

közutak

gondolatot,

kerékpáros

nem

közlekedésre

feltétlen
való

önálló

alkalmassá

14

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ
TANULMÁNYTERV

Tsz.3856

megteremtése, különösen a frekventált belvárosi területeken. Megoldandó feladat a

forgalomban töltött órák száma csökken. A modal-split mutató romlása megáll vagy

kerékpártárolás kérdése is a közintézmények (elsősorban felsőoktatási intézmények és

javul, a kötöttpályás vonalak hossza növekszik és az azt igénybevevők száma nő,

kollégiumai), turisztikai látványosságok és intermodális csomópontok térségében,

együtt az utas-elégedettséggel.

valamint

őrzött

kerékpár-tárolási

lehetőségek

kialakítása

tömegközlekedési

Középtávú cél:

Intermodális

térségszervező

erejének

kihasználása, városrészközponttá fejlesztése

csomópontoknál (pl. a P+R parkolók funkcióinak ez irányú bővítésével).
A cél területi hatóköre: A főváros teljes területe

A cél összegzése:

A cél mutatója:

az

Modal-split mutató romlása megáll vagy javul, a kötöttpályás

csomópontok

A közösségi közlekedés fejlesztésének kulcselemei közé tartozik

intermodális csomópontok kiépítése, ahol a fővárosi Önkormányzat aktív

vonalak hossza és az azt igénybevevők száma emelkedik, az utas-elégedettség javul, a

kezdeményező szerepe elengedhetetlen. Ilyen, kereskedelmi és munkahelyi területeket

kerékpáros közlekedés részaránya erősödik, a kerékpártárolók kapacitása nő.

is magukba foglaló közlekedési átszálló csomópontok, együttesek kialakítására kell,

Középtávú cél:

A főváros közúti hálózatának fejlesztése a térszerkezet

hogy sor kerüljön a 4-es metróhoz kapcsolódóan az Etele tér környezetében, a Baross

kiegyensúlyozása és a torlódások csökkentése érdekében

téren, vagy a Madárhegy (Virágpiac) térségében. Erősíteni kell a közelmúltban

Az M0 keleti és északi szakaszának közelmúltban történt

elkészült S-bahn koncepció alapján a városi és elővárosi kötöttpályás rendszerek közti

átadását követően a középtávú időszakban az északi szakasz 10-es útig való

kapcsolatok (vasút, HÉV, metró, villamos) javítását új átszállópontok létesítésével, a

meghosszabbítása és a déli szakaszon a második pálya megépítése mellett meg kell

meglévők minőségi fejlesztésével, a kerékpáros ráhordás megvalósításával.

kezdeni a Körvasúti körút északi és déli részei megvalósításának előkészítését, az

A cél területi hatóköre: A főváros teljes területe, különös tekintettel a 4-es metró

Aquincumi és az Albertfalvai Duna - hidakkal. A Körvasúti körút egyes szakaszainak

vonalára.

területfejlesztési hatásait és finanszírozhatósági szempontjait egyaránt mérlegelni kell a

A cél mutatója:

végleges megvalósítási sorrend kialakításához. Tekintettel a budapesti közlekedés

növekszik, P+R rendszert igénybe vevők száma emelkedik, ezzel egyidejűleg csökken az

eszköz- és infrastruktúra állományának szűkösségére, a szükséges fejlesztések mellett

utazásban töltött órák száma és javul az utas-elégedettség.

A cél összegzése:

Intermodális kapcsolatok és az intermodális átszállások száma

fokozottan előtérbe kell,hogy kerüljön a meglévő hálózat adottságainak hatékonyabb
kihasználása, a tartalékok feltárása, az egyéni közlekedés externális hatásainak

Középtávú cél:

A város és a városkörnyék integrált közlekedési rendszerének

internalizálása. Ennek érdekében el kell terjeszteni az intelligens közlekedési rendszerek

fejlesztése,

alkalmazását (szabályozási, befolyásolási, információs rendszerek), szabályozni kell a

Szövetségre

különös

tekintettel

a

Budapesti

Közlekedési

főváros áruforgalmát és áruellátását, valamint elő kell készíteni és – az elvárható

A cél összegzése:

minimum feltételek megteremtése után – be kell vetni a tarifális forgalomszabályozás

szervezetének

eszköztárát (városi úthasználati díj - behajtási díj).

agglomerációja szerves közösségi közlekedési egységet alkosson, és ezzel csökkenjen a

A cél területi hatóköre: A főváros teljes területe, különös tekintettel a külvárosok

várost megterhelő ingázó autósforgalom. Cél a városon belüli és a teljes BKSZ

harántirányú kapcsolati zónáira, ill. a Belvárosra.

szolgáltatási területre vonatkozó tarifaközösség kialakítása, a menetrendek és a

A cél mutatója:

Az újonnan épült utak száma növekszik, ezáltal a belső

forgalmi kapacitások összehangolása. A koordináló típusú közlekedési szövetségen túl

városrészek forgalma, valamint az egész fővároson átmenő forgalom és teherforgalom

a megrendelői és szolgáltatói pozíciók tisztulásával kialakítandó a szolgáltató típusú

csökken. Ezen belül a harántirányú körgyűrűs forgalom részaránya növekszik,

közlekedési szövetség.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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A cél területi hatóköre: A főváros teljes területe és a régió területe.
A cél mutatója:

A modal-split mutató romlása megáll vagy javul, az utazásban

töltött órák száma csökken, az utas-elégedettség javul, a közösségi közlekedés
támogatásigénye

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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Középtávú cél:

Parkolásfejlesztés, a parkolási feltételek javítása

Középtávú cél:

Kulturális infrastruktúra fejlesztések

A cél összegzése:

A parkolásfejlesztés legfontosabb eleme az egységes elveken

A cél összegzése:

A Duna-partok két pólusán, az északi Óbudai Gázgyár

alapuló, dedifferenciált parkolási szabályozás és fejlesztés kialakítása. A parkolási

területén és a belvárosi Közraktáraknál történő revitalizációs projektek képezik a

rendszernek magába kell foglalnia a metró- és az elővárosi kötöttpályás vonalak

kulturális infrastruktúra-fejlesztések súlypontját. Mindkét terület fővárosi tulajdonban van,

mentén kialakítandó P+R és B+R parkolókat, a belvárosi területeken a lakóterületek

és elsősorban Duna melletti pozíciójánál, valamint műemléki jellegénél fogva nagyon

ellátására kialakítandó garázsokat, parkolóházakat, a magáncélú parkolóhelyek

jelentős

közcélú használatát, a lakossági parkolás kérdésének megoldását, a közterületi

beruházások szükségesek a közszféra részéről, azonban jelentős magánfejlesztői

parkolás egy részének parkoló garázsokba irányítását és választ kell adnia a

tőkével számolnak, PPP konstrukcióban.

turistabuszok elhelyezésének kérdésére.

A cél területi hatókörei: Duna - térség

A cél területi hatóköre: A főváros teljes területe, különös tekintettel a 4-es metró

A cél mutatója:

A programok száma és az abban résztvevők száma növekszik.

Középtávú cél:

A város szabadidős potenciáljának növelése

A cél összegzése:

A

kulturális

potenciállal

rendelkezik.

Mindkét

területen

nagyon

komoly

intermodális csomópontjaira és a Belvárosra.
A cél mutatója:

A P+R és B+R parkolók valamint a lakossági parkolóhelyek

kapacitása és az azt igénybe vevők száma nő, az elégedettségi mutatók javulnak.

szabadidős

programkínálat

lehetőségeinek

fejlesztését

szolgáló fővárosi intézményhálózat (Állatkert, Műjégpálya, Vidámpark, stb.) fejlesztése

¾ Kulturális értékteremtés

általános feladat. Ilyennek kell tekinteni a mindennapok szabadidős tevékenységét
megtestesítő kerékpáros közlekedés fejlesztését is valamint a Duna - part rekreációs

Hosszú távú cél: A programelem célja a kulturális gazdaság hatékonyságának javítása,
a kulturális kínálat olyan bővítése, amely a város élhetőségének javítását szolgálja. A
kultúra területén az alapvető cél nem elsősorban új intézmények létrehozása, hanem a
kulturális fogyasztásban részt vevő, a lakosság teljes számához képest igen behatárolt

segítse az egészséges életmód terjedését.
A cél területi hatókörei: Az egész városra kiterjed.
A cél mutatója:

A felújított intézményeket látogatók száma növekszik. A

kerékpáros közlekedésben résztvevők száma emelkedik.

csoport tágítása.
Középtávú cél:

A városi térhez kötött kultúra programja

A cél összegzése:

A városi terek és városnegyedek, mint a kultúra hordozói,

alkalmasak arra, hogy a mindennapok kultúráját közvetítsék a városlakók számára,
ezért a fővárosi programoknak arra kell irányulniuk, hogy a városi terek benépesüljenek
a kultúra elemeivel. A karakteres kulturális identitást hordozó területek revitalizációjának
alapvető eszköze és szempontrendszere a kulturális elemek jelenlétének erősítése, és a
közösségi művelődést ösztönző, a közösségek fejlődését és fejlesztését generáló
elképzelések.

3.4. A Belváros tágabban vett térségét meghatározó fejlesztési tervek
A Belvárost közvetlenül érinti a Budapest Szíve Program, amely négy programütemből
áll. Mind a négy ütemnél a környezetbarát közlekedési és térhasználati formák
élveznek elsőbbséget, sétálóutcák, üzletsorok, díszburkolatos terek, megújuló fasorok,
mélygarázsok kialakítása és az átmenő-forgalom kiszorítása a fő cél.
Ezek közül az egyik legfontosabb a Duna-part és a vele összefüggő terek
tehermentesítése. A 4-es metróval kapcsolatos munkák lehetőséget teremtenek arra,

A cél területi hatókörei: Az egész városra kiterjed.
A cél mutatója:

célú hasznosítását. Emellett fontos, hogy főváros a sportolási lehetőségek bővítésével

hogy ezek a területek átalakulhassanak, így a Fővám- és a Március 15. tér közötti Duna-

A programok száma és az abban résztvevők száma növekszik.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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parti szakaszok is. Az autók helyett a közösségi és a gyalogos, valamint kerékpáros

vonzerőinek összetétele révén a főváros turizmusában nagyságrendileg meghatározó

közlekedés kerül előnyös helyzetbe.

a városlátogató és az üzleti motiváció. A városmag közvetlen közelében és a régióban
kellemes kirándulóhelyek teszik egyedivé a nagyvárosi környezetet.

A program tervezett első ütemében a Kálvin tér és környéke a 4-es metró építésével
párhuzamosan alakul át. A Kecskeméti utca forgalomcsillapított zónává alakul, a

Budapest Turisztikai Stratégiáját 2005 őszén fogadta el a Főváros Közgyűlése. A

Baross utca torkolata úgyszintén, két mélyparkoló épül a Nagycsarnoknál és a Bástya

fejlesztési programok megvalósulásával Budapest megközelíthetősége javul, felzárkózik

utcában.

az európai színvonalra, a turistafogadás alapfeltételei és a közlekedés rendszere

A második és harmadik szakaszt a párhuzamosan átépülő Duna-part és északi Belváros

méltóak lesznek Budapest, mint metropolisz hírnevéhez, egyaránt szolgálják a

jelenti. A felső rakpart korzóvá alakul, kapcsolódva az északi Duna-korzóhoz. Megújul és

budapestiek, valamint a turizmus érdekeit is.

gépjárműmentes lesz a Március 15. tér. A Belváros északi részén újjászületik a Roosevelt
tér, a Deák tér, a Károly körút, megújul a Városháza-tömb.

¾ Turisztikai

látványosságok

közlekedés

fejlesztése

A hosszabb távon megvalósítható negyedik ütem a Kossuth Lajos utca térségét érinti,

pályarendszer

amely városi „sétáló utca”–„üzlet utca” jelleget kap. A távlati tervek szerint a Ferenciek

megközelíthetőségébe)

autós alagút épülhet, amelyben az átmenő forgalom halad. Fölötte kétszer egy sávon
a helyi forgalom zajlik, a Károlyi Mihály utca torkolata és a Petőfi Sándor utca eleje
„sétáló zónává” alakul.

átjárhatóságuknak

egységesítése

(pl.
és

pályaudvarok

bekapcsolása

a

fejlesztése,

elővárosi

turisztikai

attrakciók

¾ Közúti közlekedés fejlesztése (pl. M0-ás körgyűrű keleti és északi részének vagy új
Duna-hidak fejlesztése)
¾ Parkolási rendszerek fejlesztése (pl. turista buszterminálok kialakítása, vonzerők
megközelíthetőségének javítása)
¾ Légi

A kerületi közterület-megújítási programok illeszkednek és jól ki is egészítik a fővárosi

és

biztosítása, a gyaloghíd megépítése
¾ Vasúti

terénél levő közúti aluljáró helyett egy, a Kossuth Lajos utca alatt az Astoriáig húzódó

megközelíthetőségének

közlekedés

fejlesztése

(pl.

reptér-belváros

vasúti

összeköttetés

megteremtése)

elképzeléseket, a Podmaniczky Programot. Ide tartozik a Duna felé nyitott, csillapított

¾ Tömegközlekedés javítása és korszerűsítése

forgalmú utcák sorának létrehozása, amelyek segítenek visszafoglalni a Duna-partot és

¾ Vízi közlekedés fejlesztése (pl. nemzetközi hajóállomás kialakítása, vagy dunai

környékét a városlakóknak, de a programhoz kapcsolódik a VI., VII. és VIII. kerület

kishajós élet megteremtése)

elképzelései alapján a Kiskörút és a Nagykörút közötti területek átalakítása is.
Budapest
3.5. Budapest Turisztikai Stratégiája

2010-ig

szóló

turisztikai

stratégiájának

lényege

a

felzárkózással,

együttműködéssel, a modernizáció alapjainak lerakásával foglalható össze, amelynek
során megvalósulnak az alapvető infrastrukturális fejlesztések, kialakításra kerülnek a

Budapest számos, a nemzetközi piacon ismert, markánsan meghatározható turisztikai

turizmus fogadófeltételei, a vonzerőfejlesztés, a hatékony marketing-kommunikáció és

vonzerővel rendelkezik: a város és a Duna összeforrott látványa, a világörökségi

a szervezeti rendszer.

területek, az épített örökség, a gasztronómia, a fesztiválok/rendezvények, a gyógy- és
termálvizek. Földrajzi fekvésénél és gazdasági logisztikai szerepénél fogva, valamint
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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Budapest vonzerejét tekintve felzárkózik elsődleges versenytársai szintjére, mert

A turizmusból származó adóbevételek célorientált visszaforgatása lehetővé teszi a

megvalósított infrastrukturális, szervezeti és marketingfejlesztései révén jelentősen javul

turisztikai célszervezetek (elsősorban a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.)

versenyképessége.

költségvetésének emelését és hatékonyságuk növelését. A város kialakítja a jövő

Budapestre és a város turizmusára jellemző lesz a tudatos és koncepciózus

turizmusának kihívásaira reagálni képes szervezeti és marketing-erőforrás elosztási

márkaépítés, a kialakított márka- és a célcsoport-orientált koncepció hosszú távú

rendszert, amelyek a humán és anyagi erőforrások hatékony újraelosztásán keresztül

használata. A márka alapüzenete a természetes fejlődés mellett megmarad,

újratermelik a turizmus bázisát.

függetlenül a döntéshozó és végrehajtó szervezetek állandóságától vagy változásától.
Budapest

lakossága

az

elsőszámú

haszonélvezője

a

turizmus

gazdasági

eredményeinek, a szebb és kulturáltabb környezetnek, és aktívan részt vesz egy
izgalmas, dinamikusan fejlődő város másoktól eltérő élményértékének alakításában.

a.)

A felzárkózási stratégia átfogó célja négy kiemelt program megvalósítása,

amelyek a stratégiai programalkotás legfontosabb elemei, és egyben a stratégia
átfogó célrendszerét tartalmazzák:
¾ a turistafogadás feltételrendszere;
¾ a turisztikai vonzerőfejlesztés;
¾ a szervezet-, intézmény- és emberi erőforrás-fejlesztés;
¾ Budapest mint márka.

A stratégiai programalkotás alapelvei a turizmus fenntartható fejlesztésében, Budapest
turizmusának komplex fejlesztésében, a turisztikai vonzerők és az azokra épített
turisztikai

szolgáltatások

harmonizált

fejlesztésében,

a

versenyképesség

és

fogadóképesség feltételeinek javításában, minőségi szolgáltatásokban és a természeti
értékek védelmében foglalható össze.
Mindezek figyelembevételével kiemelt cél, hogy növekedjenek a fővárosba turisztikai
céllal érkezők és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, valamint ennél nagyobb
mértékben a turizmusból származó bevételek.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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4. A TURISTABUSZOK KÖZLEKEDÉSÉNEK JELENLEGI HELYZETE (KÜLFÖLDI- BELFÖLDIVÁROSNÉZÉS)
Európa egyik legszebb fekvésű városa Budapest, kedvelt célpontja az autóbusszal
érkező turistáknak is, különösen a tavaszi és a kora őszi időszakokban. Budapest
növekvő közúti forgalmának következtében egyre több a közúti torlódás, növekszik a
károsanyag -kibocsátás mértéke, a környezetszennyezés mértéke, szinte tarthatatlanná
vált az állandó parkolási probléma a város belső területein.
Budapesten is, mint más Európai városban, a történelmi városrészek védelme
érdekében a nagy, nehezen közlekedő, tartós várakozásuk folytán forgalmi
torlódásokat okozó turista autóbuszok közlekedését és várakozását igyekeznek
korlátozni. A turistaforgalmat szolgáló autóbuszokat Európában a védett belváros
pereméig engedik közlekedni, így sokszor előfordul, hogy a szállodához közvetlenül
nem is jutnak el a turisták az autóbusszal.
A nagyobb méretű emeletes autóbuszokkal a hosszabb idejű, nagyobb távolságú
utazásokat bonyolítják le, míg a városnézésben a kevesebb embert befogadó, a városi

Az utóbbi években Magyarországon is fejlődésnek indult a konferenciaturizmus, egyre
több konferencia került megrendezésre. A 2008-as év viszont már visszaesést mutat
ezen a téren, valószínűleg a már érezhető gazdasági válság következményeként.
Az előző években a legnépszerűbb régiók a konferenciák rendezési helyszíneit tekintve:
Budapest, Alföld, Dunántúl. A rendezvények túlnyomó többsége (79,5%) Budapesten
zajlott le, és csak az összes konferencia 20,5% került vidéken megrendezésre. A
témájukat tekintve a gazdaság és az orvostudomány területe volt a legjellemzőbb. A
konferenciákat megrendezők nemzetisége szerint 51,8% magyar, 14,4% brit, 4,7%
amerikai, 4,5% német arányban alakult a megoszlás.
Részt vevő nemzetek (konferenciák százalékában): 76,9% magyar, 67,1% német, 57,0%
brit,
42,1% francia, 33,1% amerikai, 32,2% osztrák, 31,1% olasz.
Nemzetközi konferencia a minimum 50 fő és minimum 3 országból érkezők részvételével
lebonyolított rendezvény. Az ezen feltételeknek nem megfelelő rendezvények az
egyéb rendezvények.

forgalomba jobban beintegrálható mini és midi autóbuszok vesznek részt. A várakozás
sok helyen továbbra is megoldatlan, hiszen a belső városrészekben a le- és felszállás

A Magyarországon megrendezett nemzetközi konferenciák jellemzői

idejére kialakított várakozóhelyek legtöbb esetben nem a turisztikai látványosság
közelében, hanem a szálláshelyek közelében találhatóak.
Célszerű lenne az idegenforgalmi hivatalokkal együttműködve egy olyan hálózat
kialakítása, amely megoldja a fontos turisztikai célpontok könnyű elérését, ugyanakkor
mentesíti a védett környezetet a parkoló autóbuszok okozta környezetkárosító
hatásoktól, forgalmi akadályoktól és természetesen az esztétikai hátrányoktól is.

A KSH adatai alapján Budapesten található a magyarországi kereskedelmi szálláshelyi

2007

2008

2008/2007

Konferenciák száma
Vásárok, kiállítások száma

485

531

9,50%

Egyéb rendezvények száma

12 549

19 365

54,30%

Belföldi résztvevők száma

27 598

27 485

-0,40%

Külföldi résztvevők száma

62 079

92 015

48,20%

A konferenciák átlagos résztvevőszáma

286

225

-21,20%

A konferenciákon részt vevő nemzetek átlagos száma

12

9

-20,70%

A konferenciák átlagos időtartama (nap)

4,3

3,9

-9,30%

4.1. A forgalom jellege, mértéke

férőhelyek 13,3%-a. A vendégek 33,6%-a a fővárosban tölti a vendégéjszakák 30,3%-át.
A belföldi vendégek 9,7%-a, a vendégéjszakák 8,7%-a, illetve a külföldi vendégek

A turistabuszok Budapest területén belül általában a legismertebb nevezetességeket,

61,7%-a, a vendégéjszakák 51,9%-a realizálódik Budapesten. A jellemzően rövidebb

vonzerőket, vendéglátóhelyeket, hajóállomásokat (és a szálláshelyeket) keresik fel. A

utazások közé sorolható városlátogatás és a hivatásturizmus népszerűsége miatt az

buszvezetők

átlagos tartózkodási idő elmarad az országos átlagtól.

igyekeznek pontosan a létesítmény előtt, vagy ahhoz a lehető legközelebb megállni,

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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nem teszik ki a turistákat távolabb, mint kb. 100-150m, még akkor sem, ha ez nem

A külföldi turistabusz vezetői nem ismerik megfelelően a budapesti parkolási

megengedett a helyszínen (KRESZ által tiltott).

lehetőségeket, hiszen jelenleg nincs olyan tájékoztató anyag, amely alapján

A helyi városnéző buszok a leggyakrabban csak annyi időre állnak meg, hogy az

tájékozódni tudnának.

utasok le- és felszálljanak, ezután továbbhaladnak parkolási lehetőséget keresve, vagy
a látnivaló megtekintésének teljes ideje alatt köröznek a környéken.

A turisták által látogatott nevezetességek illetve a szálláshelyek megközelítésének

A belföldi illetve külföldi autóbuszok azonban szívesebben állnak meg hosszabb időre

szinte azonos időben történő lezajlása miatt általánosan kijelenthetjük azt, hogy

a látnivaló előtt, ritkábban alkalmazzák a csak le- és felszállítás gyakorlatát. A

állandó torlódás alakul ki a parkolóhelyeken. Az autóbuszok több sorban parkolva,

buszvezetők gyakrabban állnak meg távolabb az adott nevezetességtől, olyan helyen,

szabálytalanul oldják meg az utasok le- és felszállítását, sokszor a közúti forgalom

ahol korábbi tapasztalataik, vagy a parkoló buszok látványából következtetve úgy

akadályozásával.

érzik, a busz zavartalanul állhat akár több órán át. Ebből a szempontból tipikus

Forrás: A Budapestre érkező turistabuszos forgalom felmérésére 2006.június 23.-2006.

parkolóhelynek mondható a Városliget, a Pesti alsó rakpart (Margit-híd feletti része),

július 9-e közötti időszakban a Xellum Kft. készítetett forgalomszámlálást a GFK-val, a

illetve a Vár (Hunyadi János út).

Budapesti Turisztikai Hivatallal egyeztetve. Ezeket a forgalmi adatokat használtuk fel.
Amikor a felmérés készült, a Fővám tér is szerepelt még a parkolóhelyek között, jelenleg

Budapest területén belül a turistabusz - forgalom három típusból tevődik össze:

ez most a metró építése miatt nem üzemel.

•

Belföldi turistabuszok

A Budapestre nyári időszakban érkező buszok közül a legtöbb az ország nyugati feléből

•

Külföldi turistabuszok

jön a fővárosba. Közel másfélszer annyi turistabusz érkezik az M1/M7-esről, mint az M3-

•

Városnéző buszok.

asról vagy az M5-ösről.

Naponta átlagosan 340-350 turistabusz érkezik Budapestre. Az egyes turisztikai

Budapestreérkező turistabuszokszámanapi átlagban

(mintegy napi 300 autóbusz), illetve a Hősök tere (mintegy napi 240 autóbusz). Az egy
helyszínen eltöltött idő is változó (Forrás: GFK Hungária Kft.).

Érkezési irány

látványosságok autóbuszos látogatottsága változó, leginkább terhelt a Budai vár
Déli szektor,M5irány

92

Keleti szektor,M3 irány

103

Nyugati szektor, M1/M7 irány

144

A városnéző autóbuszok útvonalterve szinte azonos, hiszen ugyanazokat a látnivalókat
0

szeretnék megtekinteni. Az útvonalak általában a kiindulási illetve az érkezési pontok

20

40

60

80 100 120 140 160

Turistabusz szám(db)

elhelyezkedésének függvényében változnak.

Turistabusz szám(db)

A turistabusz forgalom időszaka a 8:30-22:00 óra között alakul általánosan.
A turistabuszok általában a fő nevezetességekhez szállítják az utasokat, igyekeznek

4.2. Tartózkodás, tárolás

előtte megállni, illetve minimális gyaloglási távolság betartásával. Ebben az esetben
sokszor szabálytalan parkolás miatt rendőri intézkedésre is sor kerül.
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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A Budapesten közlekedő turistabuszok útvonalait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy

Vacsora:

(általában Dísz tér)

létezik egy viszonylag állandó megközelítési programja a meglátogatott turisztikai
vonzerőknek. A látnivalókhoz vezető útvonal is tipikusnak mondható.

Pesti alsó rakpart hajói, Mátyás Pince, belvárosi vagy várbeli étterem
1-2 óra

Az esti Budapest fényeinek megtekintése:
Citadella, Vár,

Ezeket a helyeket napközben keresik fel a turisták, így a közúti forgalom csúcsidőszakait
is megtapasztalják. Ez általában mind a közlekedésben, mind a parkolásban gondot

Kulturális program:

okoz.

Egyéb program:

Hősök tere,

Művészetek Palotája, Operaház, Vigadó, Színház

Séta a Váci utcában
Széchenyi fürdő, Gellért fürdő, stb.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a reggeli indulás egységesebb képet mutat,
általában reggel 8-9 óra körül indulnak a napközbeni programokra. Ez a reggeli

Az esti városnéző programok idején a turistabuszok a látogatott nevezetesség előtt

időszak éppen a reggeli közúti csúcsforgalom időszakára esik.

várakoznak, leggyakoribb esetben a Citadella parkolójában, illetve a Pesti alsó
rakparton.

Napközbeni úticélok

Éjjel a turistabuszok a belvároson kívül eső szállodák esetében a szállodaparkolóban

A leglátogatottabb turisztikai célpontok a következők:

állnak meg (pl. Hotel Regina), míg a belvárosi szállodák előtt nem lehet parkolni,

⇒Erzsébet tér ⇒Andrássy út ⇒Hősök tere ⇒Gundel Étterem ⇒Állatkert ⇒Széchenyi

gyakran megállni sem, ezért a turistabuszok a szállodák melletti kisebb utcában

Fürdő ⇒Vajdahunyad vára, Városliget ⇒ Opera ⇒ Bazilika ⇒Parlament ⇒Vigadó ⇒

keresnek szabad parkolóhelyet, vagy a Pesti alsó rakparton várakoznak.

Pesti alsó rakpart ⇒ Halászbástya ⇒Vár⇒ Citadella ⇒Mátyás Pince ⇒Váci utca

Mind a többnapos tartózkodású belföldi és külföldi, mind a helyi városnéző buszok

⇒Belgrád rakpart ⇒Vásárcsarnok

reggel általában 8 és 9 óra között indulnak a szálloda elől.

A látogatott nevezetességek sora leggyakrabban az alábbiakkal egészülhet ki:

Az esti visszaérkezés időpontja nagyobb időintervallumot foglal magába, mint a reggeli

⇒ Margitsziget,

indulás, hiszen az jellemzően valamilyen programhoz kötött és függ attól, hogy a

⇒ Zsinagóga,

csoport részt vesz-e esti programon, és ez mennyi ideig tart. Általában a

⇒ Nyugati pályaudvar,

turistacsoportok elmennek minimum egy esti programra és ebben az esetben a busz

⇒ Libegő,

csak a késő esti órákban (23h körül) tér vissza a szálláshelyre és csak azt követően keres

⇒ Múzeumok.

éjszakai tartózkodási helyet.

Esti úticélok
A többnapos városnéző túrára érkező csoportok általában részt vesznek valamilyen

4.3. Helyszínek, környezet
4.3.1.Jelenlegi helyzet

esetben programon. Ez leginkább vacsora vagy a várost esti kivilágításban csodáló
városnéző program. Ritkább estben fürdőzés vagy kulturális szabadtéri program,
esetleg a Művészetek Palotája által szervezett koncertek.
Az esti programok helyszínei:

Ma Budapest területén 5 megálló/várakozó helyszínt használnak jellemzően a
turistabusszal érkező csoportok. Ezek a következőek:
 Hősök tere
 Szent István Bazilika,
 Dózsa György tér(Vár)

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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 Citadella,

Turistabuszforgalomidőbeli megoszlása

 Március 15. tér.

160

Turistabuszok száma (db)

Ezek közül a legfrekventáltabb a Dózsa György tér, ahol a Várat látogató turistákat
szállító autóbuszok parkolnak. Napi átlagban 304 autóbusz látogatta meg ezt a
helyszínt.
A második leglátogatottabb helyszín a Hősök tere 240 autóbusszal, majd a Március 15.
tér 208 autóbusszal.
A Szt. István Bazilika, és a Citadella forgalma hasonló, 100-115 turistabusz látogatta

Turistabusz szám(db)

80

9-13 óra

60

13-17 óra

40

17-21 óra

20
Citadella Szt.István
Bazilika

A helyszínek felkeresésének egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a turistabusz meg

304

tud-e állni, le tud-e parkolni huzamosabb ideig, illetve csak addig tartózkodik ott, amíg
241

250

100

Dózsa Gy. Hősök tere Március
15.tér
Tér

A frekventált nevezetességeket látogatóturistabusz
forgalomnagysága naponta(db)
300

120

0

meg ezeket a helyszíneket napi átlagban.

350

140

az utasok le- és felszállnak az autóbuszból. Természetesen ennek egyik fontos feltétele

208

magának a parkolónak a megléte illetve annak telítettsége az adott időpontban.

200
150

112

100

104

Turistabuszokutascseréjénekmegoldási lehetőségei a
nevezetességekközelében (%
)

50
0
Dózsa Gy. Tér Hősök tere

Március15.
tér

Citadella

Szt.István
Bazilika

Szt.István Bazilika

15%

85%

Citadella

96%

Március15. tér

A helyszínek felkeresésének időbeli vizsgálatát tekintve a turisták jellemzően a délelőtti

39%

Hősök tere

időszakban keresik fel a nevezetességeket. A következő diagramban foglaltuk össze a

4%
61%

61%

39%

Dózsa György tér 1%

99%

helyszínek felkeresésének időbeli megoszlását.
0%

20%

várakozás parkolóban

40%

60%

80%

100%

megállás a le-és felszállás idejére

A diagramból jól látszik, hogy a Citadellánál van lehetőségük az autóbuszoknak
parkolóban letenni az utasokat, itt megfelelő mennyiségű parkolóhely van jelenleg
kiépítve.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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A Hősök terén a turistabuszok 61%-a várakozott parkolóban, ami szintén igen magas
arány, de tegyük hozzá, hogy itt is van fizikailag lehetőségük parkolóban várakozni. A
Március 15. téren jelenleg még üzemel a 13-15 db autóbusz parkolóhely, amely a
Budapest Szíve Program keretén belül megszüntetésre kerül. Ezen a helyszínen is
arányait tekintve majd 40% tudott parkolni az ideérkező autóbuszokból.
Több nevezetesség környezetében ez nem adatott meg, illetve esetenként csak 2-3
autóbusz parkolása megoldott.
Az autóbuszok várakozási idejét összehasonlítva a frekventált helyszíneken:
Turistabuszoktartózkodási idejeaparkolókban
Tartózkodási idő(perc)

70
60
50
40
30

várakozási idő

20

átlag

10
0
Dózsa
György
tér

Hősök
tere

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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• Az első típusba sorolt városok esetén kizárólag le- és felszállást biztosító
infrastruktúra létesítésére van szükség a városmagon belül. A buszok hosszabb

5. NEMZETKÖZI PÉLDÁK

(min. 1 óra) várakozását pedig a városmagtól nem túl messze, de forgalmi és
5.1.Jelenlegi helyzet és megtett intézkedések különböző európai
nagyvárosokban
A turistabusz-közlekedés számos európai (és más) nagyváros, főváros számára
egyszerre képvisel kihívást, illetve megoldandó feladatokat, valamint számít a

gazdasági szempontból már nem akadályozó területen elhelyezett parkolókban,
terminálokban kell megoldani.
•

annyiban más, hogy itt rövid idejű (max. 1 óra) várakozást lehetővé tévő

városlátogató turizmus fontos formájának.

parkolókra van szükség, melyek adott esetben a le- és felszállási feladatok

Mivel szinte minden város más szerkezettel, vonzerőkkel rendelkezik, mindenezek

ellátására is alkalmasak.

pedig mind közvetlenül, mind pedig közvetve hatással vannak a turistabuszok
közlekedésére, ezért egyik példa sem ültethető át Budapestre bizonyos lokális
változtatások nélkül. Mivel az alapvető célként kitűzött, rendszer szintű menedzsment is
közvetlenül függ a város felépítésétől, így szükségesnek látjuk a városok megfelelő
tipizálását. Vonzerők elhelyezkedése szempontjából, alapvetően két – jól elkülöníthető

A következőkben a kutatómunkánk és forrásaink alapján megismert városok
egyenkénti - különböző mélységű – bemutatása és rendszerezett összehasonlítása
következik, melynek során minden esetben igyekszünk kiemelni a Budapesten is
megvalósítható lehetőségek tág halmazát.
5.2.Nemzetközi menedzsment eszközök bemutatása

csoportba – sorolhatjuk a városokat.
• Az első típusba azon városok tartoznak, melyekben a különböző látványosságok

A második típusú, szétszórt vonzerőkkel rendelkező városokban a helyzet

vagy a turisták számára mindenképpen elérendő területek nagyjából egy, jól

5.2.1.Barcelona
Barcelonában célzottan csupán a városmenedzsment során, közvetve foglalkoznak a

körülhatárolható zónába esnek. Ilyen városokban a buszok csak a látványossági

turistabuszok közlekedésével, aminek több oka is van:

zóna határáig szállítják utasaikat, a le- és felszálló helyeken csak rövid idegi



tartózkodnak és később, a gyalogos városnézés után szedik fel ugyanott (vagy a
zóna másik részén) a turistákat. Ilyen városok közé soroljuk Salzburgot, Prágát,

tengerpartjain tartózkodó turisták szezonális igényeire a nyári hónapokban.


Firenzét valamint Strasbourgot.
• A második csoportba a Budapesthez hasonló szövetű városokat soroljuk.

A város buszokkal történő felkeresése igen szezonális, gondolva a környék

Ezeket a szállítási igényeket helyismerettel rendelkező vállalkozások elégítik ki,
akik (már) nem tartanak igényt részletes információkra.



A városba érkező turistáknak döntő hányada légiközlekedést igénybe véve

Ezekben a főképp nagyobb kiterjedésű városokban a turisták számára

érkezik, majd leginkább a tömegközlekedést, a HOP ON- HOP OFF szolgáltatású

érdeklődést keltő helyek egymástól távol, a város területén szétszórva

városnéző-buszokat, valamint a megfizethető áru taxikat használják közlekedési

helyezkednek el. Ilyen városokban a turistabusszal közlekedő utasok számára a

igényeik kielégítésére.

látványosságok közötti gyaloglás nem jelenthet kényelmes és gazdaságos
eljutást. A több, rövidebb megállóval tarkított városnézések során, a buszok

Jelenlegi szabályozás

számára a le- és felszállóhelyeken kívül valamilyen rövid idejű parkolást lehetővé

Barcelona Város Önkormányzata fogalmazta meg azokat a szabályokat, amelyek ma

tévő infrastruktúrát kell biztosítani. Ilyen városok még Európában például Bécs,

is érvényben vannak a város turistabusz-fogalmára vonatkozóan, amelyek szerint:

Párizs, Berlin, Barcelona.
A fentebbi csoportosítás már automatikusan két menedzsment irányt különít el:
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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A kiemelten látogatott vonzerők környezetében csak le- és felszállásra lehet a

közel

hasonló

városmenedzsmenti

megoldások

miatt.

Bécs

esetében

álltak

kialakított buszparkolókat igénybe venni.Æ BUDAPEST!

rendelkezésünkre leginkább források és vonatkozó anyagok, melyek kivonatát

Az utasok le- és felszállására maximum 10 perc áll rendelkezésre

ismertetjük.

(a belvárosban összesen hat pontot jelöltek ki, ahol több, 4-10 autóbusz tud





egyszerre felvenni illetve leszállítani utasokat).Æ BUDAPEST!

Bécs buszközlekedés koncepció

A rövid idejű várakozás is csak a felügyelettel rendelkező parkolóhelyeken

2005-ben és 2006-ban több szakmai elemzés és javaslat készült a bécsi turistabusz-

történhet.

közlekedésre vonatkozóan. Abban mindegyik anyag egyetért, hogy a turistabusz-

A felszállításkor a buszvezetőnek rendelkeznie kell a parkolóhelyen váltott

közlekedést általánosságban jónak értékelje. Ahhoz, hogy az eddigi szolgáltatási

parkolójeggyel, amit kérésre a felügyelőknek fel kell tudnia mutatni.

minőséget biztosíthassák és a jövő kihívásaira felkészüljenek, 2005. évben kidolgozásra
került a buszközlekedés koncepciója, amely általános feladatként megállapítja, hogy

A buszok hosszabb várakozásra összesen öt kijelölt terminált vehetnek igénybe,

a buszközlekedés további javítása az építés, működtetés és szervezési intézkedések

amelyek közül kettőt a Barcelona Közüzemek cég (SMASSA), míg további hármat

együttes, integrált alkalmazásával lehetséges, ugyanakkor ezzel párhuzamosan az

magáncégek üzemeltetnek (pl. kettőt lakóautók kiszolgálásával együtt).

információs és kommunikációs munka folytatása is szükséges.

Æ INFOKUMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK, BUDAPEST!
A jelenlegi felfogás felülvizsgálata
A város az elmúlt években olyan átalakuláson ment keresztül, melyek jelentős
változásokat idéztek elő a turistabusz közlekedés teljes területén. Számos meglévő
parkolóhely szűnt meg, és ezzel együtt számos új rendezvény- és konferenciaközpont
alakult. Mindezek okán lett szükség a korábbi koncepció felülvizsgálatára, amely során
kiemelésre kerültek azok a helyek, ahol a rendszer megfelelően üzemel, és azok ahol
fennakadásokra lehet számítani. Ezekre építve javaslatok születtek a 2005. évi
Buszközlekedés

Koncepciójának

javítására

és

új,

hosszú

távon

fenntartható,

működőképes megoldások kerültek kialakításra.

„Buszkoordinációs Központ” felállítása Æ BUDAPEST!
A 2005. évben készült koncepció lényeges eleme volt a tervezett „Buszkoordinációs
5.2.2.Bécs

Központ vagy Szervezet“ létrehozása, mely központ felelőssé válik a 2005. évben
elkészített turistabuszok közlekedésére, parkolására vonatkozó koncepció gyakorlati

Akárcsak számos más területen, a turistabusz-közlekedésre vonatkozóan is Bécs

megvalósításáért, mindemellett pedig a közönségkapcsolatokért felelős szervezetként

gyakorlatát részletes elemzésnek tettük ki, egyrészt a hasonló városszerkezet, másrészt a

is működik.
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Erre az új struktúrára építve infrastrukturális intézkedéseket, fejlesztéseket valósítanak

hogy a javasolt megoldások minden szinten elfogadást nyerjenek. „Ezt a koncepciót

meg, mint, pl.:

csak az teszi hatásossá, ha minden részvevő közös meggyőződéséből fakadóan,



Új illetve feljavított buszparkolók,



Le- és felszállóhelyek,



Buszpályaudvarok vagy

Buszok kezelése fel- és leszálláskor



Fényképezőpontok kialakítása.

Különleges szolgáltatásként az igen gyakran igénybe vett le- és felszállóhelyeken, erre

következetesen cselekszik.”

kiképzett személyzetnek kell a buszforgalmat segítenie: a buszvezetőket tájékoztatják a
A környezeti terhelés csökkentése a buszközlekedésben

közelben található rövid idejű parkolási lehetővé tévő zónáról és annak díjairól. Ezt a

A koncepció világos célkitűzése a környezet terhelésének csökkentése. Ezt például le-

szolgáltatást a Gazdasági Kamara és a Wien Tourismus (Bécs Város Turisztikai Hivatala)

és felszálláskor a motor következetes kikapcsoltatásával el lehet érni.

közösen finanszírozza.







Sok

problémát,

például

a

felesleges

keringés

okozta

terhelést,

a

buszmegállóhelyek helyes kiválasztásával csökkenteni lehet.

Bus Drivers Guide 2005 Æ BUDAPEST!

A helyszínek túlterhelését meg lehet akadályozni a napszak és terület szerinti

Ezt az új szolgáltatást a Wien Tourismus kínálja és menedzseli. A buszvezetőknek készült

eltérő díjnagyság megállapításával.

Bus Drivers Guide (a mellékletek között mintaként megtalálható) egyfajta „használati

Az úgynevezett „túlcsordulás“ esetén a csúcsidőszakban a rendes parkolók

utasítást“ jelent arról, hogy miként használják a bécsi úthálózatot:

terhelésére mentesítő hatást jelentő vészparkolókat nyitnak meg, amelyek



lehetséges helyszínei, pl. a West Bahnhof, a Wirstschafts Universität mellett, vagy

•

A buszvezetőket áttekinthető formában tájékoztatja a jogi szabályozásról,

az Arbeiterstrandbad utcában találhatók.

•

A megközelítés és rövid parkolási idejű helyek használatának rendjéről és

Különböző prioritást biztosító intézkedésekkel ösztönözni lehet a minimál emissziós

•

A parkolóhely kínálatról, valamint

buszok közlekedését Bécsben.

•

A Bus Drivers Guide információkat tartalmaz az egyéb szolgáltatásokról, többek
között a WC ürítési lehetőségekről, a buszmosás helyszíneiről is.

A buszkoncepció intézkedései
A turistabuszok menedzselési koncepciója szerint Bécs mint főváros nem egyedül felel a

Buszkoordinációs Központ létesítése

rendszer dinamikus kialakításáért. A koncepció szerint minden, idegenforgalmat

A

közvetve

utazásszervezőjének, buszvállalkozásoknak, idegenvezetőknek, rendezvényszervezőnek

vagy

közvetlenül

generáló

intézmény

(pl.

színházak,

fesztivál-

és

Buszkoordinációs

Központ

a

buszforgalom

összes

résztvevőjének,

konferenciaszervezők) egyaránt felelős a helyes megoldás működéséért.

és parkoló-üzemeltetőnek problémamentes információcseréjéről gondoskodik, illetve a

A rendezvényhelyszínek újratervezésénél ezért az üzemeltetőknek (saját érdekükben)

buszok fogadásának költségeit egy tipikus turistabusz tartózkodásával járó költségek

figyelembe kell venniük a buszturizmus alapvető követelményeit és szükségleteit. A

becslésével mindenki számára kiszámíthatóvá teszi.

környezeti terhelés minimalizálása érdekében pedig az alacsony környezeti emissziós
buszokat kell előnyben részesíteni.

A fontos turisztikai helyek biztosított megközelítése

Az intézkedési terv szerint a helyi lakosság számára csupán minimálisan érzékelhető

Általános szabály, hogy a belvárosban az autóbuszok parkolása tilos. A szállodák

következményei lesznek az átdolgozott rendszernek. A Buszkoncepció arra törekedett,

megközelítése
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kíséretében, általában biztosított maradt. A koncepcióban megfogalmazott elvek



Egy buszgarázs építése a Maria-Theresia téren (középtávon),

érvénybe lépésétől szükséges a „biztosított megközelítés” egész Bécsben az olyan



Busz-zóna kialakítása a Franz-Josef-rakpart térségében (középtávon).

helyekhez, mint turisztikai látnivalók, szállodák, rendezvényhelyszínek, és szabályozott
busz-parkolóhelyek.

Szervezet
Az új buszkoncepció eredményeként 2005 januárjában létrehozták a Buszkoordinációs

Különleges követelmények Bécs I. kerületében

Központot.

Ezen

intézmény

keretei

között

buszszervezési

ügyekért

felelős

Bécs I. kerülete a világ egyik legforgalmasabb turisztikai célterülete és ezért a

szervezetekként együtt dolgozik a Városi Tanács Közlekedésszervezési és Technikai

turistabusz-közlekedésben különleges jelentősége van. Ennek ellenére mégis általános

Közlekedésügyi Osztálya (MA 46), a Gazdasági Kamara Bécs és a Wien Tourismus.

szabály a behajtási tilalom buszok számára. A behajtás:

Középtávú célként „Buskoordination Wien” egy virtuális turistabusz - terminált tervez

•

Engedélyezett le- és felszállóhelyek megközelítése céljából,

felépíteni, mely a Bécsbe érkező turistabuszoknak információkat és szolgáltatásokat

•

A szállodafoglalás bemutatásával a szálláshelyre és

kínál majd. Ebben a funkcióban a Virtuális Buszterminál a Wien Tourismus kiegészítő

•

A rendezvényhelyszín igazolásával mégis megengedett.

marketinghelyéül is szolgálhat. A Virtuális Buszterminál tervezett szolgáltatásai a
következők:

Ebben az összefüggésben a felügyelet és szabályozás megerősítése megkerülhetetlen.



Információk a vonzerőkről, rendezvényhelyekről és ezek elérhetőségéről,
megközelíthetőségéről

Rövid idejű parkolóhelyek a buszok számára



A vonzerők szolgáltatásainak részletes bemutatása: idegenvezetés, belépés stb.,

A buszok számára rövid tartózkodásra kedvező tarifájú parkolókat jelöltek ki (az árak



Az idegenvezetés kínálatának leírása,

€4,5-11 között szóródnak), így a vonzerők és a rendezvényszínhelyek térségét nem



Kérdések és reklamációk helyszíne.

terhelik az elhagyott buszok. Az erősen terhelt le- és felszálló helyeken személyzetet

A Virtuális Buszterminál lehetővé teszi, hogy a buszok bécsi tartózkodását már érkezés

biztosítanak, akik ügyelnek arra, hogy a buszok csak a le- és felszállás idejére álljanak

előtt megtervezzék. Buszvállalkozások és utazásszervezők ugyanakkor online vagy

meg az adott helyen. A személyzet informálja a gépkocsi vezetőjét a közelfekvő

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül előzetesen bejelentkezhetnek és lefoglalhatják a

parkolókról.

használni kívánt buszinfrastruktúrát.
A Bécsben jelenleg folyó munkák között a virtuális rendszer létrehozásához szükséges
statisztikai adatok és információs rendszer kialakítása folyik, melyek pontos kivitelezése

Fejlesztések

nagyban hozzájárulhat az optimális rendszerműködéshez.

A koncepció utal arra, hogy az összes érintettnél, megfelelően célzott, tájékoztató
kampánnyal, magasabb elfogadottságot kell elérni a jövőben, és ez különösen igaz a

A közlekedésirányítás Bécsben (VEMA)

tervezett/javasolt építkezésekre vonatkozóan, ugyanis az építkezések környezetében

A Verkehsrmanagement Wien (VEMA) célja az integrált közlekedésirányítás és a

lakók kívánságait különösen figyelembe, kell venni. A fejlesztésre kijelölt helyszínek:

közlekedés környezeti és szociálisan elviselhető mértékű szinten történő szabályozása. A



A Ringen belül további le- és felszálló helyek létesítése, kiváltképpen a

VEMA minden közlekedési típust egy rendszerbe foglal, ilyen módon a rendszer az

Burgtheater mellett

összes közlekedésben résztvevőt figyelembe veszi. A nagy közlekedést bonyolítók
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aktuális adatai lehetővé teszik a közlekedés szervezésének optimalizálását. Egy ilyen

Berlinben minden kijelölt buszsávban közlekedhetnek a turistabuszok. Parkolás és

rendszer minden szinten alkalmas a turistabuszok irányítási rendszerének integrálására.

megállás azonban tilos, habár a buszmegállókban rövididejű ki- és beszállás
lehetséges. ÆBUDAPEST
A nagyrendezvények esetében a rendező kérelmezhet további parkolóhelyeket,

5.2.3.Berlin
Évente több millió vendég érkezik busszal Berlinbe. Körülbelül minden ötödik

melyek ideiglenesen, a személygépkocsi- parkolóhelyek számának csökkentésével

szállodavendég és minden hetedik napi látogató a buszt választja Berlinbe való

vagy egy-egy sáv lezárásával kerülhetnek kialakításra. A nagyrendezvényekre egyedi

utazásához. Ehhez jönnek még azok a turista csoportok, amelyek repülővel vagy

koncepció készül. Így például a labdarúgó világbajnokság idejére kiegészítő

vonattal érkeznek Berlinbe és buszra szállnak át. Berlin turizmusának szakadatlan

parkolóhelyeket alakítottak ki a vásár területén. Ezeket az odavezető utakon táblákkal

növekedése további növekvő szükségletet gerjeszt a turistabusz parkolási- és

jelezték. A kereslet a lehetőség határain mozgott, mert egyes busztársaságok a FIFA-

megállóhelyek iránt. A csúcsidő napjaiban, Berlin belvárosában 200-300 turistát szállító

val egyedi szerződést kötöttek, amely lehetővé tette, hogy a vendégek egészen az

busz mozog.

Olympia Stadionig utazzanak.

Abból a célból, hogy a turistabuszok vezetőinek tájékozódását megkönnyítsék és a

A berlini buszparkolókról az interneten találhatók további aktuális információk

fölösleges keresgélés által okozott forgalmat megakadályozzák, 1997 óta készül a

(www.busfahrer.de).

buszsofőrök számára összehajtogatható térkép, az ú.n. „BusStop”.

Ez az évenként aktualizált térkép az Önkormányzat Városfejlesztési Igazgatósága, a

5.2.4.Prága
Prága történelmi városközpontja minden – menetrenden kívüli – busz számára zárt, a fő

Berlin Turizmus Marketing KFT, (BTM), és az IHK Berlin együttműködésében készül. A

nevezetességek környékén találhatóak le- és felszállóhelyek (a várnál, a régi főtérnél

térkép az RDA vásáron, amely a világ legnagyobb szakvására a buszturizmus

stb.) Ezeken a speciálisan kialakított megállóhelyeken a buszok szigorú szabályozás

témában, kerül terjesztésre (www.rda-workshop.de).

mellett kizárólag 10 percig várakozhatnak.

A ma már 13. kiadását megélő várostérkép (BusStop Berlin) több mint 80 buszparkoló

A

terület összességében 650 megálló és parkoló helyét tünteti fel a turistabuszok számára.

városközponton kívül, gyakran a városon kívül találhatóak.

hosszabb

idejű

várakozást

lehetővé

tévő

parkolók

minden

esetben

a

Az aktualizált térkép tartalmaz egy belvárost ábrázoló térképet, amelyben a
buszturizmus számára releváns összes adatot feltünteti. Továbbá tartalmazza a
buszsávokat,

hídmagasságokat

és

magasságkorlátozásokat,

radarberendezések

helyét és a nyilvános WC-két.

5.2.5.Salzburg
Salzburg a buszos turistaforgalom egyik legkedveltebb desztinációja és ebből
következően ebben a városban is kiemelt figyelemmel kezelik a buszforgalmat.
Mindehhez azonban, akárcsak Prága esetében érdemes hozzátenni, hogy a város

Minden információ kétnyelvű, angol és német. Az új főpályaudvar és a körülötte lévő

vonzerőinek többsége a városfallal körülvett Óvárosban található, ami vonzerő-

utcák kiegészítésképpen, résztérképen kerültek megjelenítésre.

szövetileg a budapestitől igen eltérő adottságot és helyzetet jelent.

A Berlini Vásár területénél található központi buszpályaudvar, éppen úgy feltüntetésre

Az általános szabály szerint május és október között a város határain belülre

került, mint a közvetlen közelében lévő „Moabiter Werder” kormányzati negyednél

parkolókártya megváltása nélkül reggel 8 és este 6 óra között nem lehet behajtani. A

található 80 férőhelyes buszparkolóhely.

€36-ba kerülő kártyát a város több pontján is és előzetesen is be lehet szerezni. A
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terhelhetőségét.

A

mai

mértékadó

forgalmat

nem

kell

a

jövőben

követelménynek tekinteni és főként a belső városrészek forgalomcsillapítása a

6. A KONCEPCIÓ

küszöbönálló feladat. Ez átfogó intézkedéssorozat lesz, melynek a belső
A Budapestre érkező turistabuszok kezelésének koncepciója a fentebb említett

városrészekben markáns eszköze lehet a parkolás -szabályozás és a behajtási díj

tényállások alapján, régóta várat magára.

bevezetése.

Mivel a nemzetközi trend és a hazai kívánalmak sem az erősen korlátozó intézkedések

• A közfelfogás átalakulásával a turistabuszok közlekedésének is lépést kell

irányába mutatnak, így a budapesti koncepciónak sem szabad a tiltás és kizárás elvén

tartania. Meg kell szüntetni azt a kaotikus szabályozatlanságot, ami a mai

működő

helyzetet jelenti.

javaslatokat

támogatnia.

Mivel

alapvető

célunk

egy

infrastrukturális

beruházásokat lehetőleg minimalizáló, meglévő forrásokat megfelelően elosztó

• A turistabuszok száma és mozgásai globálisan ismertek, így méretezhetők. Ennek

rendszer kialakítása, így a hangsúly az irányításra és a tárolókapacitás megfelelő,

első lépései a jobb információadás és interaktív kapcsolattartás a turistabuszok

tudatosabb kihasználására tevődött.

vezetőivel. (Drivers Guide)

A

kiindulási

gondolatként

meghatározott

elv,

miszerint

az

általános

forgalmi

menedzsmenttől eltérően, a turistabuszok esetében az igényt nem szabad befolyásolni,

• Az idegenforgalmi helyek térségében kellő számú fel- és leszállóhely kialakításáról

csupán útvonalszerű és temporális tanácsokkal lehet az adottságokhoz igazítani. Egyes

kell gondoskodni. Ezek lehetnek az éves időszakhoz alkalmazkodóak, illesztve

esetekben az igény logikus befolyásolása a város és a környezeti értékek érdekében

változó befogadóképességűek.

mégis megtörténhet – megfelelő indokok és előre meghatározott időbeni keretek
között.

• Max. 1 órás várakozóhelyek számának bővítése.

A koncepció során követendő elgondolások:

• Budapesti buszterminál létrehozása. Meg kell vizsgálni Shuttle busz rendszer
működtetését a terminál és az idegenforgalmi pontok között.

• A 2009 januárjában a Főváros Közgyűlése által elfogadott Közlekedési
Rendszerfejlesztési Terv a turistabuszok közlekedésére vonatkozó, koncepcionális

• Budapesti

Idegenforgalmi

Koordinációs

Központ

létrehozása.

A

Fővárosi

értékű fejlesztési beavatkozásokat nem határozott meg, ezen tanulmányterv

Önkormányzat szervezetében, de a tényleges operatív irányítási teendőket az

keretében tesszük meg a legfontosabb irányok kijelölését.

általa

megbízott

önálló

cég

végzi.

(Lehetséges

ma

meglévő

cég

feladatközvetítésével, pl: Parking, Közterületfenntartó, BKV)
• A turistabuszok rendezetté váló fővárosi közlekedése, megállási lehetőségei,
jelenléte reprezentálja azt a turisztikai értéket, amit az európai fővárosok között
Budapest jelent.

• A működtető szervezet, a Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs Központ
alárendeltségében, érdekegyeztetése az idegenforgalmi szervezetekkel (Bp.
Turisztikai Hiv., hotelek, autóbuszos szolgáltatók) a célok egyesítésére. A Központ

• A mobilitásról alkotott általános közfelfogás utóbbi évtizedbeni folyamatos
átalakulása átértékeli a belső városrészek, a Duna- part közúti forgalmi

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

finanszírozása a kölcsönös előnyök ismeretében, nagyobbrészt vállalkozói
alapon.
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• a Központ feladata alapvetően kettős:
o napi operatív működtetés, ellenőrzés biztosítása
o fejlesztések (tárolók, fel- és leszálló helyek, terminálok) létesítése
• A Központ koordinatív felelőssége, de ez elsődlegesen önkormányzati feladat, az
infokommunikációs rendszer fokozatos, teljes értékű felépítése és bevezetése. A
rendszer végcélja a turistabuszok integrált, teljes körű kezelése.
• A turistabuszok megállási – parkolási körülményei mindenkor a fővárosi parkolási
szabályozással

összhangban,

azt

inspiráló

és

nem

követő

módon

kell

működjenek.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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Az információs rendszer gyűjti a szükséges információkat és megfelelő hozzáférések

6.1. Javaslat a működésre – új irányítási rendszer

biztosításával szolgáltatást nyújt a felhasználók felé. Az információszolgáltatásnak az
Munkánk eredendő célkitűzése egy olyan optimalizált forráselosztó rendszer vizsgálata,

utazások időbeli lefolyását tekintve

mely a jelenlegi infrastruktúra helyes kapacitáskihasználását lehetővé téve könnyíti,

• utazás előtt és

irányítja és esetenként szabályozza a Budapesten közlekedő turistabuszokat. Egy olyan,

• utazás közben

kidolgozott elemekből felépített irányítási struktúra, mely folyamatos fejlesztések során a

van
fontos szerepe. Mindkét esetben megkülönböztethető individuális (a
címzettől függő) és kollektív (a címzettől független, adatszórás jellegű)
információszolgáltatás.

későbbiekben integrálható a fő forgalomirányító rendszerbe.
Olyan irányításra és forráselosztásra kell törekedni, melynek érzékelhető előnyei nem
csak a városüzemeltetői, hanem a turistabuszok – leginkább a sofőrök és az utasok –
oldalán is megjelennek. Ilyen rendszerek optimális működésében minden érintett fél
közvetlenül érdekelt, hosszútávon stabilizálva a jelenleg koordinálatlan, kaotikus

A turistabusz irányító rendszer információforgalma
A turistabuszok által alkotott forgalomréteg irányításában megjelenő információk.

állapotot.

Utazás előtt

Jelen gazdasági helyzetben új intézkedések bevezetése során figyelembe kell venni a
forrásokban jelentkező kereteket. Egy ilyen lokálisan megvalósítható és fenntartható

Gyűjtött

rendszer létrehozása, elkülönítetten bevezethető alapelemekből, kielégítené a

információk

folyamatosan fejlődő rendszer felé támasztott követelményeket, úgy, hogy a
költségeket előre jól ütemezve, adott időszakonkénti befektetéssel tartaná a
ráfordítható maximumon. Hasonló – alulról építkező – rendszerek strukturális felépítése
során minden esetben különös tekintettel kell lenni arra, hogy a hosszú távon integrált
rendszer

megfontolásai

semmilyen

értelemben

nem

sérülhetnek

Utazás közben
a

közúti hálózat adatai

városi

rendszerek

dinamikus adatai

• hálózatszerkezet
• időbeli rendelkezésre állás
(felújítások, rendezvények)

•

megváltozott rendelkezésre
állás (balesetek, időjárás)

kiszolgáló infrastruktúra adatai

•

forgalomterelések, más
beavatkozások

• parkolóhelyek, terminálok

•

tömegközlekedési intézkedések
hálózati hatásai

•

aktuális férőhely-kihasználtsági
adatok

időjárási előrejelzések

vagy

közlekedési

turisztikai események

konszolidálódhatnak.
turistabusz útitervek

Az integrált közlekedési információs rendszer kialakításának általános

turistabuszok

szempontjai

számára

Az integrált közlekedési információs rendszer kiépítése az egész közlekedési rendszerre
vonatkozó, valamennyi közlekedési módot és ágazatot magában foglaló átfogó
szemléletmódot

A

igényel.

Feladata

a

közlekedés

folyamatában

résztvevők

tájékoztatása, a szükséges információk rendelkezésre bocsátása az utazások tervezési

Célzott

Szórt

Célzott

Szórt

(individuális)

(kollektív)

(individuális)

(kollektív)

útvonalterv

szolgáltatott
információk

• célpontok
• parkoló és
tárolóhely
foglalás

közúti

hálózat

adatai

dinamikus parkoló-

időjárási

és

előrejelzések

foglalás

turisztikai

és lebonyolítási fázisában. Célja az egész közlekedési rendszer életképességének

események

növelése.

helyi szabályozás

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

útvonalajánlatok

tárolóhely

dinamikus forgalmi
adatok
általános

közúti

szolgáltatások (pl.
TMC)
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A rendszernek ezen a szintjén a városüzemeltetés közlekedési döntéshozói a városi
Az információs szolgáltatások csatornájának megválasztása helyi, központi, és

forgalom és a turistabuszok helyzetének megkönnyítése érdekében olyan lépéseket

nemzetközi gazdasági, szervezeti és szabályozási adottságokat figyelembe véve

tesznek, melyek tájékoztató jelleggel mindenki rendelkezésére állnak, könnyítik a

alakítható ki.

tervezhetőséget és lényegesen dinamikusabb és zavartalanabb városnézést
tesznek lehetővé. Ilyen rendszer például egy előre legyártott turistabusz térkép, egy
kézikönyv javaslatokkal, egy weboldal, vagy egy központi tanácsadást adó
telefonszám.

C. Tanácsadás és irányítás
Az optimumhoz leginkább közeli megoldásokat nyújtó, megvalósítható módszer. A
megfelelő tanácsadás itt már egy pontos, utasítás jellegű koordinációval egyesül. A

A rendszer felépítése

koordinált közlekedés megelőzi a látványosságok körüli torlódásokat, és megfelelően

A turistabusz-közlekedést Budapesten optimalizáló, irányító rendszer, a helyi gazdasági

menedzseli a rendelkezésre álló buszparkolók valamint fel- és leszállóhelyek

adottságokat figyelembe véve bottom-up, azaz alulról felfele építkező struktúrával,

kapacitását. A megvalósítás kezdetlegesen akár egy látványosságonkénti, felmerült

előre ütemezhető, kisebb forrásigényű beruházásokból alakulna ki.

helyzetekhez alkalmazkodó tanácsadással is történhet, míg hosszútávon különböző
intelligens alkalmazások segítségével a buszok akár menetközben is optimális

Az irányítás szintjei

útvonalra terelhetők. Az irányítás megfelelő hatékonyságához mindenképpen a

Mivel a turistabuszok irányítása során elsődleges céljaink között a szabályozás nélküli,

városi forgalomirányító központokkal összehangolt útvonaltervezés szükséges.

kizárólag optimalizáló szisztéma szerepel, ezért az irányítás különböző szintjeit már a
tervezés első fázisában célszerű elkülöníteni:

D. Tanácsadással és irányítással egybekötött eseti szabályozás
Az előző módszer annyiban torzuló változata, hogy az optimum elérése érdekében

A. Nincs beavatkozás

egyes szándékok tiltásra vagy időbeni korlátozásra kerülnek. Kerülendő megoldás,

Ezen opció szerint a rendszer teljesen irányítás nélkül működik. A turistabusz-

hiszen a kiindulási koncepcionális céloktól eltérően itt már az igény befolyásolása

közlekedés bármiféle optimalizálás hiányában kizárólag önmagát képes szabályozni

megy végbe, mely során a forgalmi átrendeződések attraktivitás-változásokhoz

(pl. elmegy, ha nincs parkolóhely). Ez a megoldás várostervezési, környezetvédelmi,

vezethetnek. A módszer alkalmazása csak időnként felmerülő – előrelátható vagy

utaskényelmi szempontokból sem kielégítő. A jelenlegi budapesti rendszer nem

hirtelen bekövetkező- események során vezethető be ideiglenesen.

lépett túl ezen a szinten.

Az irányító rendszer elemei
B. Tanácsadás

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

1. Alapvető, passzív információs szolgáltatás
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A tanácsadásnak ezen a szintjén a rendszer működése abszolút passzív, aktív

A leginkább műholdas helymeghatározás elvén működő modulok nem csak a sofőrt

résztvevőkre támaszkodó. A szolgáltatás itt a rendelkezésre álló, turistabuszok számára

tájékoztatják pozíciójáról, hanem a központ felé is közölt lokális információk alapján

hasznos funkciók rendszerezett elérhetőségét jelenti. A szolgáltatás lehet térképi szintű

egy lényegesen precízebb tanácsadást és irányítást tesznek lehetővé.

és kézikönyves, azaz nyomtatott információszolgáltatás, vagy az online eszközöket is
kihasználó, webes alapú rendszer, mely mindenkori hozzáférhetőségével, már a

5. Járművön

elhelyezkedő

pozícionáló

és

információtovábbító

és

fogadó

intelligens eszközök

turistabuszok utazása előtt lehetővé tenné az útvonaltervezést.
A kizárólagosan ingyenesen elérhetőként hatékony szolgáltatás megfelelő marketing
stratégiával érdekeltté teheti a résztvevőket, növelheti a belvárosi dinamizmust,
javíthatja a városképet.

Az előző modulok mellett a rendszernek ezen a szintjén már globális vagy lokális
információk fogadására is képes eszközök vannak a járműveken. Ilyen esetben a
rendszer a busz pozíciójától függően szórhat információkat vagy küldhet tiltásokat a

2. Turistabusz információs és koordinációs centrum

modul felé (pl. hol van a legközelebbi parkolóhely, és hány hely van jelenleg, hol van a

A valós idejű információszolgáltatást is lehetővé tevő, aktív rendszerelem a

közelben útlezárás stb.) A szabályozási funkció igazán a rendszernek csak ezen a

későbbiekben

szintjén működhet, hiszen itt a tiltás vagy információ fogadásához nincs szükség a sofőr

felépülő

integrált

rendszer

egyik

fő

pillérének

tekinthető.

Egy

kezdetekben akár call-center elven is működőképes iroda, mely az év 365 napjában

aktív együttműködésére.

nyújt teljeskörű informatív szolgáltatást és megfelelő segítséget. Az iroda az említett
passzív rendszer összes tudásának ismeretében, valós idejű információkkal kiegészítve

Parkolás Irányítási Rendszer bekapcsolása a projektbe

minden esetben tud élőszavas, eseti tanácsot és segítséget nyújtani. A rendszer a
később belépő informatikai rendszerek központjaként, koordinációs szerepkörrel

A jelenleg a Váci út térségében, 3 parkolóra bevezetett pilot projektbe, mely statikus és

felruházva válhat az egész turistabusz-irányítási koncepció centrumává.

dinamikus jelzésképű táblák segítségével irányítja a körzeti parkolást – hosszútávon a
turistabuszok forráselosztása is beültethető. A PIR a SIEMENS központ kezelésében van,

3. Turistabusz információs pontok
Az irányító központéhoz hasonló helyszíni tudással rendelkező – vagy ahhoz hozzáférő –
pontok, melyek a főbb látványosságok vagy más nagyforgalmú desztinációknál

és a Szabó Ervin téri forgalomirányító központban is látható adatokat szolgáltat. A
kísérleti rendszer tapasztalatai megfelelően hasznosíthatóak az irányítási rendszer
kidolgozásában.

helyezkednek el. A pont információkat ad a turistabuszoknak a környék buszos

el a látogatottságra, a parkolóhelyek számára vonatkozó információkkal, amik alapján

6.2. Szükséges infrastrukturális feltételek
6.2.1. Terminálok, tárolóhelyek
Jelenleg sem a nevezetességek, sem a szálláshelyek közelében nincs megfelelő

az tanácsadó, optimalizáló funkcióját lényegesen hatékonyabban végezheti. Egy ilyen

kialakítású parkolóhely a turistabuszok számára. Az éjszakai tárolásuk általánosan

információs pont munkaerő-igénye, helyétől és jellegétől függően, egy szezonális

elmondható, hogy nem megoldott. Terminál létesítése a Belváros területén, a belső

alkalmazottól akár egy komplett kis irodáig terjedhet.

kerületekben nem képzelhető el. Jelenleg a belső védett zóna, a Belváros

infrastruktúrájáról, eseti szabályozásairól, míg a központot folyamatosan adatokkal látja

forgalomcsillapítása a cél. Budapesten a szállodák igen nagy száma ezen a belső
4. Járművön elhelyezkedő pozícionáló és információtovábbító intelligens eszközök
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

területen található.
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o Etele tér helyközi autóbusz-pályaudvar tárolója (6.1. sz. ábra)

Terminál illetve nagyobb méretű autóbusz parkolóhely kialakítása csak külső
kerületekben, esetleg P+R parkolók helyén az éjszakai órákban képzelhető el. Nincs is
megfelelő méretű terület ilyen célra a belső kerületekben, illetve nem is cél, hogy az

• A MÁV Zrt. a nem használt vasúti területeit felszámolja és elidegeníti. A területek

autóbuszok ezen a területen maradjanak.

előnye, hogy autóbusz-terminál kialakítása esetén lakossági tiltakozásra nem kell

Több szempontnak is meg kell felelnie ezeknek a parkolóknak:

számítani.

• elsődleges megfelelő tájékoztatási rendszernek kell kiépülnie,
• könnyen megközelíthető, külföldi sofőrök számára is jól kijelzett helyszínek,

A potenciális területek a következők:

• főúthálózati kapcsolata megfelelő,

o Budapest – Ferencvárosi Pályaudvar (6.2. sz. ábra)

• közösségi közlekedési eszközzel elérhető legyen,

o Rákosrendező Pályaudvar (6.2. sz. ábra)

• őrzött parkoló,

o Keleti pályaudvar melletti területek (6.1. sz. ábra)

• közművesített terület (járművek műszaki kiszolgálását tegye lehetővé, illetve

o Józsefvárosi Pályaudvar (6.1. sz. ábra)

szociális helységek is legyenek kiépítve, tájékoztatási rendszer)
• környezetszennyezés minimális legyen.
Vizsgálható területek a közösségi közlekedés szolgáltatói által fenntartott telephelyek,
az FSZKT-ben közlekedésfejlesztésre fenntartott területek, önkormányzati területek és
esetleg magánbefektetők területei is.
A. Közösségi közlekedés szolgáltatói által fenntartott telephelyek és MÁV területek

• Budapestre bevezető főútvonalak térsége
o M3 autópálya bevezető szakasza melletti kereskedelmi területek,
o M1-M7 közös autópálya bevezető szakasz melletti kereskedelmi területek
o M5 autópálya bevezető szakasza melletti kereskedelmi területek,

B. FSZKT-ben közlekedésfejlesztésre fenntartott területek

A BKV Zrt. tulajdonában lévő telephelyek jól kiépítettek, a szervízháttér és a szociális
helységek biztosítottak. Napközben jól használhatók a turistabuszok elhelyezésére,

A Fővárosi Önkormányzat területeket tart fenn közlekedési beruházások számára.

mivel jellemzően ebben az időszakban nem tartózkodnak bent a BKV autóbuszok a

Jelentős részük - az Önkormányzat pénzügyi forrásainak pótlására - eladásra

garázsban. Hosszabb idejű tárolásra (éjszaka és nappal) nem alkalmasak. Az éjszakai

kerül.

órákban, pontosan akkor, amikor szükség lenne rájuk telítettek, így nem tudnak nagy

Ezeken a területeken turistabusz-parkolók ideiglenes jelleggel alakíthatók ki, így a

mennyiségű autóbuszt befogadni. Mindemellett, mivel üzemi területek, felügyelet

jelentős beruházást igénylő szolgáltatások nem építhetők meg. A lehetséges

nélkül kívülállók nem mozoghatnak szabadon (balesetveszély, eltulajdonlás, vagy

helyszínek közül- a várható járulékos környezeti hatások miatt-a lakott területet

rongálások veszélye miatt). Számos végállomáson a fordulók közötti időszakok

nem érintő helyszínek jöhetnek szóba.

tárolási igényeinek megoldására tárolóhelyek kerültek kijelölésre. A napközben
használt területek kis ráfordítással éjszakára a turistabuszok számára is használhatóvá
válhatnának. Ezek a helyszínek a lakosságot kevésbé zavaró helyeken vannak,
részben jó tömegközlekedési ellátottságúak.
Példák a hasznosítható helyekre:
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Autóbusz Terminál építhető ki az alábbi helyszíneken:
o XIV. ker. Teleki Blanka utca (a tervezett Szegedi úti felüljáró helyén),
(6.3.sz.ábra)

6.2.2. Tartózkodási pontok
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kihasználtságát, a Határ út melletti parkoló nappali foglaltsága lehetővé teszi, hogy a
A „Tartózkodási pontok” maximum 1 óra időtartamú parkolást biztosítanak a

buszok többletparkolási igényét kiszolgálja, azonban az itt parkoló járművek nem

turistabuszok számára. Ezek a tartózkodási helyszínek közel helyezkednek el a turista

kerülnek őrzésre, amely szolgáltatás kialakításával (bekerítés, beléptető rendszer)

célpontokhoz, könnyen megközelíthetőek, jól előre jelezhetőek. A későbbiek folyamán

várhatóan a személygépkocsik igénye is meg fog növekedni.

időben előre tervezhető parkolási rend alakítható ki a turistabuszok számára. Ezeken a

Az új P+R parkolók kialakításánál azonban szempont lehet majd, hogy turistabuszok

helyszínek 10-12 autóbusz tárolása megoldott.

számára is parkolási lehetőséget biztosítsanak. Fontos kérdés a terület őrzése is. A

Tartózkodási pontként szóba jöhető helyszínek:

parkolási rendelet tervezetben szerepel az őrzött P+R parkolók díjtételére javaslat

• Erzsébet tér Æ a LEVEGŐ Munkacsoport által nem támogatott (6.4. sz. ábra)

személyautók esetén.3 Turistabuszok számára is célszerű lenne alternatívaként a P+R

• Deák téri mélygarázs

parkolók használata.

• Közraktárak (6.6. sz. ábra)

Ezek a következő helyszínek:

• Hegyalja út, Rácz fürdő térsége (6.7. sz. ábra)

• XIII ker. Pesti alsó rakpart északi irányú folytatása,

• Vár – Hunyadi János út Æ a LEVEGŐ Munkacsoport által nem támogatott

• Lágymányosi híd pesti hídfő, Kvassay út – Soroksári út csomópont környezete

• Dísz tér – Palota út (6.8. sz. ábra)

(6.11 .sz. ábra)

• Lánchíd utcai parkoló Siklónál Æ VIZSGÁLANDÓ!!! (6.9. sz. ábra)

• Határ út, jelenleg üzemelő P+R parkolóhely- NEO Center

• Hősök tere (6.10. sz. ábra)
• Nyugati pályaudvar környezete,

6.2.3. Tartózkodási helyek
A „Tartózkodási helyek” maximum 3-4 óra időtartamú parkolást2 biztosítanak a
turistabuszok számára.

Ezek a helyszínek távolabb esnek a frekventált területektől,

viszont jól megközelíthetőek, jó a tömegközlekedési ellátottságuk. A több időt
igénybevevő programok idejére lehet igénybe venni.

• Kőbánya – Kispest P+R terület ,

KÖKI TERMINÁL

A jelenleg meglévő és működő P+R parkolók nagy része az éjszakai órákban
kihasználatlan, így megszorításokkal kevés számú autóbusz számára felhasználhatók
lehetnének.
Fontos szempont azonban, hogy reggel 6 órától a terület felszabadítható legyen az
eredeti funkciónak megfelelő használatra, ez azonban a turistabuszok éjszakai
tárolásával kapcsolatban nem biztosítható. Vizsgálva a jelenlegi P+R parkolók

a)

Parkolási Rendelet Tervezet alapján:
várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 3.
számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között vagy a
kiegészítő táblán feltüntetett időszakban, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra időtartamig vagy időtartam
korlátozás nélkül használható várakozásra;

2

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Parkolási Rendelet Tervezet -30. §
(1) Őrzött, fizető P+R várakozóhelyen kizárólag személygépkocsival, motoros triciklivel, háromkerekű segédmotoros
kerékpárral,
négykerekű
segédmotoros
kerékpárral
oldalkocsis
motorkerékpárral,
négykerekű
motorkerékpárral,
személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsival és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsival lehet várakozni.
(2) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak jelen rendeletben
meghatározott díj megfizetése ellenében lehet várakozni.
(3) A BKV Zrt. napijegyének helyszínen történő vásárlása esetén a napijegy érvényességének napján nem kell várakozási
díjat fizetni.
3
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 Citadella
 Parlament
 Vár, Dózsa György tér, Váralja utca (6.8 .sz. ábra)
 Erzsébet tér – Belváros (6.4. sz. ábra)
 Pesti alsó rakpart, Vigadó tér, hajókikötő
 Belgrád rakpart, dunai oldal északi irány

További helyszínek a szálláshelyek, szállodák környezete:
 Grand Hotel Hungária (VII. ker. Rákóczi út 90.)
A tulajdonviszonyok a P+R parkolók esetén a Határ úti NEO Center és a Kőbánya –
Kispest területén épülő KÖKI TERMINÁL jelenleg épülő beruházások függvényében
alakulnak.

 Palace Hotel Novotel Centrum (VIII. ker. Rákóczi út 43-45.)
 Mercure Hotel Metropol (VII. ker. Rákóczi út 58.)
 Belgrád rakpart (hajókikötő)
 Hotel Erzsébet (V. ker. Károlyi Mihály u. 11-15.)

6.2.4. Le-és felszállóhelyek
A turistabuszok számára le- és felszállóhelyeket célszerű a turisztikai célpontok illetve a
szálláshelyek, szállodák közelében kialakítani. Jelenleg is ezeket a helyszíneket keresik
fel járművek. A le- és felszállóhelyeket, mint a nevében is benne van - csak annyi ideig
lehet használni az autóbuszoknak, amíg az utasok le illetve felszállnak rá, azaz néhány

 Hotel Taverna (V. ker. Váci u. 20.)
 Sofitel Atrium Budapest Hotel, (V. ker. Roosevelt tér 1.)
 InterContinental (V. ker. Apáczai Csere János u. 12-14.)
6.2.5. A terminálok shuttle rendszerrel történő kombinációja

perces ott tartózkodást engedélyez. Ezek a helyek leginkább Budapest belvárosában
illetve védett területein találhatóak. Általában kevés számú parkolóhely van ezeken a

Megvizsgáltuk, hogy a turistabuszok városon belüli felesleges közlekedését milyen

helyszíneken kialakítva, így sokszor a közúti forgalom zavarása fordul elő a

módon lehet minimalizálni. Ennek kisebb része hasznos mozgás, utasokkal történik,

manőverezések közben.

nagyobb része az üres turistabusz felesleges mozgása ( Pl. parkoló hiányában folytonos

Ezeket a le- és felszállóhelyeket a frekventált célpontok közelében célszerű kialakítani,

mozgás az üres autóbusszal). A gondolat lényege, hogy a terminálban, vagy

ezek lehetnek a már kiépített autóbusz megállóhelyek, illetve olyan területek, ahol a

tartózkodó helyen megálló turistabuszhoz csatlakozik olyan shuttle busz rendszer, mely

közúti forgalmat, parkolást nem zavarja használatuk.

az utasokat közvetlenül a nevezetességekhez, turista célpontokhoz viszi.

Ilyen helyszínek a turisztikai célpontok környezete:
 Hősök tere (6.10. sz. ábra)

Bevezetésként nem önálló rendszert javaslunk új elemként felállítani, hanem a ma

 Andrássy út , Operaház (6.13. sz. ábra)

működő „HOP-ON -HOP OFF” 30 perces rendszerét kiterjeszteni erre a feladatra. A

 Szt. István Bazilika (6.12. sz. ábra)

jelenleg közlekedő autóbuszok felülvizsgálata után és szigorú környezetvédelmi

 Csarnok tér (6.5. sz. ábra)

szabályok betartása mellett javasoljuk közlekedésüket. Megfelelő ösztönzéssel (díjak

 Clark Ádám tér, Sikló környezete (6.7. sz. ábra)
 Hunyadi János út
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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stb.) el kell érni, hogy kizárólag Euro-5-ös vagy annál jobb kategóriába tartozó

A tervezett buszparkoló létesítése nyomán további vizsgálatokat igényel a - jelenleg

buszokat használjanak.

üzemelő - Citadellán található buszparkoló jelentős férőhely- redukciója és esetleges

A mai „HOP-ON -HOP OFF” 30 perces rendszerre rá kell fektetni egy azonos útvonalon

teljes megszüntetése is. A turistabuszok Citadellán való parkolásának megszüntetésével

közlekedő, másik „HOP-ON -HOP OFF” rendszert, szintén 30 perces közlekedéssel, de ez

és a felszabadult területen zöldterületek kialakításával minőségi változáson mehet

a most bevezetendő új rendszer érint néhány terminált, tartózkodási helyet. (Pl. Szegedi

keresztül a – mindennapos buszforgalmat tűrni kénytelen – gellérthegyi környezet.

úti terminál, XIII. ker. Pesti alsó rkp. északi folytatás, stb.)

A 6.2.6.sz. ábrán mutatjuk be a „RÁC SIKLÓ BUSZPARKOLÓ” kialakítását.

Így a két rendszer egyesítve, 15 perces közös szolgáltatást nyújt. Meggondolandó, az
utasforgalmak kiegyenlítésére, hogy mindkét rendszer 2-2 tartózkodási helyet érintsen.
Ennek díjosztási körülményeire a 6.3.1. fejezetben teszünk javaslatot.

A 6.2.5. sz. ábrán mutatjuk be a „HOP-ON -HOP OFF” autóbusz rendszer útvonal
lehetőségeit.

6.2.6. Rác Sikló buszparkoló speciális kialakítása
A teljes egészében magántőke bevonásával megvalósuló példaértékű beruházás,
iránymutató intézkedéssé válhat a turistabuszok világszínvonalú kezeléséhez. A
tervezett sikló alsó végállomásához megálmodott, az azt és a fürdőt kiszolgáló parkoló
speciális megoldása a fordítókorong, mely sokkal kisebb helyen teszi lehetővé a magas
színvonalú parkolást, mint bármilyen más megoldás. Különböző busznagyságok
kezelésére alkalmas parkoló megfelelő logisztikával, kiváló eszköze lehet a citadellai
túlzsúfolt parkoló férőhely- redukciójának. A parkoló a megoldás különlegessége
mellett, a sikló telítettségét is segítve javít a város turisztikai vonzerején, és mozdítja
előre konstans fejlődésében.

A személygépjármű- és buszparkolók kialakítása pontos igény felmérésen alapult, amit
az OTÉK vonatkozó előírásai szerint készítettek a tervezők. A parkolási mérleg alapján
kialakult személygépkocsi és buszparkoló mennyiség mind a hotel, mind pedig sikló
előrebecsült forgalmát képes kiszolgálni.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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bérlet vásárlóinak jelentene megoldást. A tervezett irányító rendszer finanszírozása így
részben megoldódna.

6.3. A díjrendszer (a turistabuszokra kivetendő parkolási, tárolási, behajtási díjak
rendszere)

A bérlet árképzési struktúráját úgy kell kialakítani, hogy a több időtávra vásárolható
szolgáltatási kedvezmény a közlekedési valamint parkolási hatásokkal arányosan

A megfelelően indokolható, városüzemeltetési szempontból hatékony és ugyanakkor

finanszírozza a koordinatív szolgáltatást, valamint a kulturális és egyéb szolgáltató

nem elriasztóan magas parkolási díjak meghatározása koncepcionális kérdés. A

intézmények is profitáljanak a rendszerből.

jelenleg érvényes rendelkezések szerint a buszok parkolására fenntartott közterületen
való várakozás díjköteles, és a mindenkori hatályos személyautókra kiszabott díj

Mivel Budapest közlekedésében hosszútávra meghatározott cél a dunai hajóforgalom

háromszorosa. A területi foglalás alapján meghatározott díj mértéke a külföldi példákra

szorosabb bekapcsolása, és a turizmus egyik fő vonzereje is a dunai látvány – ezért

tekintve nemzetközileg is elfogadhatónak mondható. A turistabusz- parkolóknál

mindenképpen megfontolandó a bérlet nyújtotta szolgáltatások körébe bekapcsolni a

elhelyezett parkolóóráknál különösen fontos a többnyelvűség és a jól átlátható

hajóközlekedés kedvezményeit.

mobilkommunikációs fizetési rendszer.
Különböző típusú bérletek bevezetése lehet a cél, első megközelítésben a következő
6.3.1.Budapest kombinált buszturista bérlet

struktúra javasolható:

A Budapest bérlet megjelenése egy régen várt turisztikai akció volt, melynek sikere a
mai

napig

vitathatatlan.

Mivel

a

jelenleg

kibocsájtott

Budapest

bérlet,

a

múzeumokban és egyéb szolgáltatások terén nyújtott kedvezmények mellett, a

• ALAP BÉRLET
- kizárólag parkolásra használható, egyéb szolgáltatás nem kapcsolódik hozzá
•

- parkolásra, hajózási szolgáltatás igénybevételére (pl. egy városnéző túra)

közösségi közlekedés használatát is lehetővé teszi, ezért az főképp az egyénileg
szervezett utazók számára előnyös.
A budapesti turistabuszok kezelésének friss koncepciója során felmerült az igény egy
olyan bérletre, mely a Budapest bérlettel azonos szolgáltatások mellett, nem a
közösségi közlekedés szintjén nyújt előnyöket, hanem a turistabuszokkal közlekedő
csoportok számára jelent megoldást. Egy ilyen bérlet, a kulturális és más szolgáltatási
kedvezmények

mellett,

a

turistabuszok

szolgáltatásaiban

jelentene

előnyt.

A

parkolásra, tanácsadásra, valamint segítségnyújtásra terjedő szolgáltatás a bérletet
megvásároló csoportok számára jelentene preferált kezelést.
A minden fővárosi helyszínre kiterjedő parkolási jogosultság jelentősen könnyítené és
gyorsítaná a turistabuszok várakozóhely keresési folyamatát. A tanácsadás és
segítségnyújtás, a forráselosztó információs rendszer szintjén tervezett keretek között, a

KOMBINÁLT BÉRLET

használható, és a shuttle busz rendszer igénybevételére jogosít.
•

EXTRA BÉRLET
- parkolásra, hajózás igénybevételére (pl. egy városnéző túra), a shuttle busz
rendszer igénybevételére jogosít és egyéb kulturális program (múzeum, koncert,
kiállítás, fürdő,stb.) látogatására használható.

A bérletek érvényessége mind időben, mind térben korlátozható. A parkolási
rendeletnek megfelelően a parkolási díjak függnek az övezeti zónáktól.
Javaslatként az alapbérlet napi árát – mely az összes övezetre vonatkozik – 30-50 BKV
jegy egyenértékben célszerű meghatározni bevezetéskor. Később a Központ felállítása
után a bérlet minden, a városba belépő autóbuszra kötelezően megváltandó, az
árakat ennek megfelelően kell megállapítani. A bérlet a védett övezetekbe való
belépésre nem jogosít. A bérletet a város több pontján, metróállomásokon és online is
be lehet szerezni.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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mindenképpen el kell dönteni az intézkedések sorrendjét, és az együttes
működést csak hosszú távra lehet tervezni.

6.4. Az új működési rendszer szervezete
Az új rendszer működtetési felelőssége a Fővárosi Önkormányzaté. Az Önkormányzat
szervezetében a Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs Központ végzi a rendszer

•

Eldöntendő kérdés továbbá a buszok parkolási díjrendszerének strukturálása,

működtetését. A Központ lehet valamelyik Ügyosztályhoz rendelve (pl. Közlekedési

valamint a jövőben bevezetendő városi behajtási díjak turistabuszokra kivethető

vagy Kereskedelmi Ügyosztály, stb.). A Központ személyi állománya maximum 3 fő. A

mértéke (a magas díj már az igény és a célpontfelkeresés jelentős befolyásolása

rendszer napi, tényleges működtetését szabályozott hatáskörrel és beszámolási

lenne). A díj tükrözze az adott autóbusz környezetvédelmi tulajdonságait, és arra

kötelezettséggel az Fővárosi Önkormányzat felé, a Működtető Szervezet végzi.

ösztönözzön,

A Működtető Szervezetet célszerű olyan, ma meglévő szervezetbe telepíteni, amely

alkalmazzanak.

hogy

Euro-5-ös

vagy

annál

jobb

minőségű

járműveket

ma is végez hasonló koordináló tevékenységet és járatos az irányítási feladatokban
(Pl.: Parking Kft., Főkefe Zrt., BKV Zrt.). Mai formájukban ezek a szervezetek még nem

•

alkalmasak a feladatra, ezekre a kiválasztás során fel kell készülniük.

Vizsgálandó, hogy az esetlegesen bevezetni kívánt shuttle-rendszer milyen
költségek mellett válhatna az utazási szolgáltatók számára is megfelelő
alternatívává.

Javasolt működtetés és kapcsolatrendszeri folyamatábra
Főváros Önkormányzata

•

BRFK
Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs
Központ

kérdés, hogy a jelenleg hatályos Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozásával
BKV

Idegenforgalmi szervezetek

(KRESZ) ellentétben a turistabuszok jogosultak-e a menetrendszerűen közlekedő
buszok számára fenntartott buszsávokat használni.

FKF
Fővinform

A döntéshozók kezében további döntési lehetőségek vannak. Ilyen például az a

Működtető szervezet
Parking
Bel - és külföldi turistabusz üzemeltetők

Katasztrófa
elhárítás

6.5. Eldöntendő kérdések
•

A koncepció által tett ajánlások alapján eldöntendő kérdéskör alapvetően arra
vonatkozik, hogy a forráselosztó optimalizáló rendszer vagy a tárolás kezelésére
kialakított terminálrendszer és annak változatai jelenthetnek Budapestnek hosszú
távú stratégiai megoldást. Az optimálishoz leginkább közel eső megvalósítás, a
két megközelítés együttes alkalmazása lenne. Mivel az integrált rendszer és a
terminálközpontok

kialakítása

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

is

költséges

feladatok,

ezért

Budapesten
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o A mobilitásról alkotott általános közfelfogás utóbbi évtizedbeni folyamatos
átalakulása, átértékeli a belső városrészek, a Duna-part közúti forgalmi

7. INTÉZKEDÉSI TERV

terhelhetőségét. A mai mértékadó forgalmat nem kell a jövőben
Rendszertervünkben fontos szempontként szerepelt az intézkedések lépésenkénti

követelménynek

bevezethetősége és így a költségek ütemezhetősége, ezért a javasolt intézkedések

forgalomcsillapítása küszöbönálló feladat. Ez átfogó intézkedéssorozat lesz,

sorrendjét és időbeliségét is ez alapján kell kialakítani.

melynek a belső városrészekben markáns eszköze lehet a parkolás

tekinteni,

és

főként

a

belső

városrészek

szabályozása és a behajtási díj bevezetése.

•

1. fázis

Továbblépés:

együttes

tanulmányterv

készítése,

mely

a

belváros

A turistabuszok fejlesztési koncepciójának befogadása

forgalomcsillapítási és funkcióváltási terveit integrálja a turistabusz közlekedés
szükséges várakozóhelyeivel

o A célstruktúra véglegesítése
o Egyeztetés a főváros szakmai szerveivel, civil szervezetekkel
o A 2009 januárjában a Főváros Közgyűlése által elfogadott Közlekedési
Rendszerfejlesztési

Terv

a

turistabuszok

közlekedésére

vonatkozó

koncepcionális értékű fejlesztési beavatkozásokat nem határozott meg,

2. fázis – időtáv: 2 hónap
Egy olyan online és nyomtatott szolgáltatás létrehozása és terjesztése, ami
irányadó információforrásává válhat minden Budapestre érkező turistabusznak

ezen tanulmányterv keretében tesszük meg a legfontosabb irányok
¾ A turistabuszok száma és mozgásai globálisan ismertek, így méretezhetők. Ennek

kijelölését.
Továbblépés:

Integrációs terv elkészítése, jelen tanulmány új elveinek fővárosi

elfogadását követően, a turistabuszok közlekedésfejlesztési rendszertervben való
szerepeltetése.

első lépései a jobb információadás és interaktív kapcsolattartás a turistabuszok
vezetőivel. (Drivers Guide)
o TouristBusGuide (TBG) nyomtatott térkép
o TBG honlap

•

Marketingterv a turistabuszközlekedés elfogadására, ismertetésére
o A

turistabuszok

rendezetté

váló

fővárosi

közlekedése,

o A TBG szórás különböző turisztikai központok segítségével
megállási

lehetőségei, jelenléte reprezentálja azt a turisztikai értéket, amit az európai

Továbblépés:

Az információs eszközök, térképek, honlap elkészítése.

A működtetés rendszertervének elkészítése.

fővárosok között Budapest jelent.
o A közfelfogás átalakulásával a turistabuszok közlekedésének is lépést kell
tartania. Meg kell szüntetni azt a kaotikus szabályozatlanságot, ami a mai
helyzetet jelenti.
Továbblépés:

¾ Az idegenforgalmi helyek térségében kellő számú fel-és leszállóhely kialakításáról kell
gondoskodni.

Ezek

lehetnek

az

éves

időszakhoz

alkalmazkodóak

befogadóképességűek. A max. 1 órás várakozóhelyek számának bővítése.

Marketingterv kidolgozása
o Fel- és leszállóhelyek pontos kijelölése, közösségi közlekedéstől differenciált

•

A belvárosi forgalomcsillapítás alapelvei, ezekkel összefüggő építési lépések és a

megjelölése, max. 1 órás várakozóhelyek bővítése

turistabuszok közlekedésének összehangolása
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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o napi operatív működtetés, ellenőrzés biztosítása

o Belső városrészek forgalomcsillapításának összehangolása a turistabuszok

o fejlesztések (tárolók, fel-leszállók, terminálok) létesítése

kezelésével, a Duna-part közúti forgalmi terhelésének csökkentése egy
precízebb kiszolgáló rendszerrel (pl. megfelelően elhelyezett megállókkal)
Továbblépés:

•

24 órás forgalomfelvétel

A Központ koordinatív felelőssége, de ez elsődlegesen önkormányzati feladat, az

¾ Budapest kordonpontjain,

infokommunikációs rendszer fokozatos, teljes értékű felépítése és bevezetése. A

¾ a turisztikai látványosságok, célpontok környezetében, és

rendszer végcélja a turistabuszok integrált, teljes körű kezelése.

¾ a turistabusz parkolóhelyeken.
•

Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs Központ létrehozatalának előkészítése. A
Fővárosi Önkormányzat szervezetében, de a tényleges operatív irányítási teendőket
az

általa

megbízott

önálló

cég

végzi.

(Lehetséges

ma

meglévő

cég

Továbblépés: Közgyűlési előterjesztés a Koordinációs Központ létrehozatalára
Turistabusz információs központ és látványosságonkénti info-point létesítése.
o Információs központi iroda, call center, valós idejű segítségnyújtás,
informatikai alapokon működő forráselosztás, idegen nyelvet beszélő

feladatközvetítésével, pl: Parking Kft, Közterületfenntartó Zrt., BKV Zrt.)

személyzet
o A teljes intézkedési program, megfelelő és közönségorientált marketing

o Info-pontok a főbb látványosságok buszparkolóiban. Pultok, telefonnal és

eszközökkel való felkarolása

informatikai rendszerekkel ellátva. Tájékozott, idegen nyelvet beszélő,

o Szervezeti struktúra létrehozása, egyeztetés idegenforgalmi szervekkel
o Finanszírozási rendszer kialakítása
o Turistabuszok parkolása a fővárosi parkolási szabályozással teljes
összhangban működhet (A Fővárosi Közgyűlés 2009. április jóváhagyását

szezonális (diák) alkalmazottak.
o Buszterminál(ok) kialakítása, shuttle – rendszer alaposabb vizsgálatával
o Megfelelő kontrolling és marketing intézkedések
o operatív intézkedések centralizálása, a későbbi integrálhatóság

követően)
Továbblépés:

A Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs Központ létrehozatalára

Rendszerterv elkészítése. Feltételek, Szervezet, Finanszírozás, Kapcsolatrendszerek
meghatározása. A fővárosi előkészítés megindítása.

érdekében
o forráselosztás lehetőségeinek kiaknázása (időbeli korlátozások, javaslatok)
Továbblépés: Egyetértő Közgyűlési döntés és finanszírozási konstrukció esetén a
Koordinációs Központ létrehozatala. Ehhez kapcsolódóan projektterv a 6 önálló projekt
indítására.

3. fázis– időtáv: 1 év
4. fázis – időtáv: 3-4 év
A működtető szervezet, a Budapesti Idegenforgalmi Koordinációs Központ
alárendeltségében, érdekegyeztetése az idegenforgalmi szervezetekkel (Bp.
Turisztikai Hiv., hotelek, autóbuszos szolgáltatók) a célok egyesítésére. A Központ
finanszírozása a kölcsönös előnyök ismeretében, nagyobbrészt vállalkozói alapon.
•

a Központ feladata alapvetően kettős:

Turistabuszokra szerelt GPS jeladók, információs hálózatba csatolása
o kollektív és individuális adatok szórása helyzet alapján
o mozgás alapján, útvonal statisztikák készítése
o infokommunikációs rendszer terjesztése
o rendszer széleskörű ismertetése
o folyamatos szervezeti kontrolling

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
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o marketing eszközök szolgáltatás specifikációja
Továbblépés: Az infokommunikációs eszközökkel vezérelt turistabusz-közlekedés
rendszertervének elkészítése az I. ütem indítása.

5. fázis – időtáv: 5-8 év
Integrált hálózatba kapcsolás. Turistabusz irányító rendszer, fővárosi integrált
forgalomirányító rendszerbe építése
o real time adatok feldolgozása

Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft., Nitsch Gergely KÖZLEKEDÉS Kft., Hajós
Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.
-

turistabuszok több figyelmet érdemelnének

-

terminálra lenne szűkség – BFPH esetlegesen tud társ finanszírozni

-

terminál + shuttle rendszer nem működőképes

-

forráselosztásra lenne szűkség

-

turistabuszok száma várhatóan stagnál

o teljes forgalmi optimalizálás
Továbblépés: A rendszerterv szerinti II. ütem indítása.

4. Kertessy Géza (Metróber Kft); 2009.március 18.
Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft.

8. MELLÉKLETEK
8.1 Egyeztetések
1. Tervezői egyeztetés - KÖZLEKEDÉS Kft. 2009.március 5.
Jelen volt még: Borsós Ferenc , Bősze Sándor, Hajós Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.
-

Belvárosi terminálok jelenlegi helyzete és tervei

-

Megszűnő és létrejövő parkolóhelyek összegzése

-

Turistabuszok részére önálló, barnakeretes KRESZ tábla

-

Járatengedély kell, ha a menetrend nyilvános

-

Terminálok létesítése régiónként

-

Városi védett övezetekbe csak EU4 kibocsájtású buszok hajthassanak be

5. Fekete László (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.); 2009.március 24.
Jelen volt még: Nitsch Gergely KÖZLEKEDÉS Kft., Hajós Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.

2. Mózes Antal, (Budapesti Főpolgármesteri Hivatal, Közlekedési Ügyosztály);
2009.március
Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft., Hajós Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.
-

Parkolási lehetőségek szűnnek meg

-

Megkülönböztetett le- felszálló helyek kellenek

-

buszsávban közlekedés megfontolandó

3. Sebestyén Imre (Budapesti Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi Ügyosztály);
2009. március 12.

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

-

BP GDP 8.5% Turizmus

-

130.000 Munkahely

-

Turistabuszok száma stagnál

-

Főképp német turistabuszok

-

Parkolók kellenek, sok, sok, sok

-

Forráselosztás optimalizálásában nehéz érdekelté tenni a buszokat, útvonaluk
van

-

Buszok folyamatosan költséget minimalizálnak, megállnak ahol tudnak

-

Info lehet még: utazási irodák szövetsége, idegenvezetők szövetsége

-

BTH csak és kizárólag promótál, statisztikai adatokat gyűjt
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-

shuttle-rendszer nem megfelelő

6. Lukács András (Levegő Munkacsoport); 2009. április 15.
Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft., Vincze Andrea KÖZLEKEDÉS Kft., Hajós
Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.
-

buszok ne jöjjenek be a városba

-

terminálok kellenek mindenütt

-

buszok utas nélkül ne keringjenek

-

kibocsájtás szintjén differenciált behajtás

7. Pásti Imre, Mózes Antal (Budapesti Főpolgármesteri Hivatal, Közlekedési
ügyosztály); 2009. április 16.
Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft, Hajós Balázs KÖZLEKEDÉS Kft.
-

terminálok elhelyezése

-

fel leszálló helyek nagyjából jók, Várban kell még gondolkozni

-

fel- leszálló helyek kialakítása helyszínenkénti döntések alapján

-

terminál összeköttetése a HOP ON – HOP OFF-al

8. Bokor Gábor (Parking Kft.); 2009. április 22.
Jelen volt még: Bősze Sándor KÖZLEKEDÉS Kft.
-

A P+R rendszer kialakítása, sok tapasztalatot ad a turistabuszok közlekedésére

-

A Parking Kft. reálisan el tudná látni a működtető szervezet feladatait,
megfelelő rákészüléssel

-

A turistabuszok GPS-es irányítása
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8.2 Forrásanyagok
[1] A válság és az arra adott válaszok a turizmusban – Magyar Turizmus Zrt.
sajtóanyag.www.itthon.hu
[2] Főváros és környéke Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve, 2008.december
[3] KSH adatok a turisztikai adatokra vonatkozóan
[4] Podmaniczky Program
[5] Budapest Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2008
[6] Budapest Szíve Program, 2008.
[7] Budapest Turisztikai Stratégiája
[8] Budapest turistabusz közlekedés és tartózkodás rendszerének terve stratégia és
megvalósíthatóság, ( Xellum , GFK, Közlekedés Kft. 2006.október)
[9] RÁC SIKLÓ, Építési engedélyezési terv (Rác Sikló Kft., TM Janeda Kft., 2007.07.31.)
[10] Városi Közlekedés, 2005.4. szám
(KÖLLER LÁSZLÓ: A MÁV Rt. szerepvállalási lehetősége a budapesti elővárosi
közlekedésben - a vasúti fejlesztési projektek városszerkezeti, ingatlanhasznosítási
összefüggései, )

[11] www.busfahrer.de
[12] Parkolási Rendelet tervezet
[13] www.r-co.hu

KÖKI TERMINÁL

[14] www.epulettar.hu

NEO CENTER

[15] CONNECT III. D4.6.2 parkolásiranyítási rendszer Budapestre, Műszaki leírás
[16] Bus Drivers Guide – www.bus.wien.info
[17] City Policy Regarding Tourist Coach Parking in Paris – www.paris.fr
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1. Elızmények ismertetése
Naponta átlagosan

340-350 turistabusz érkezik

Budapestre.

Az

egyes

turisztikai

látványosságok autóbuszos látogatottsága változó, leginkább terhelt a Budai vár (mintegy
napi 300 autóbusz), illetve a Hısök tere (mintegy napi 240 autóbusz).
A városnézı autóbuszok útvonalterve közel azonos, hiszen ugyanazokat a látnivalókat
szeretnék megtekinteni. Az útvonalak általában a kiindulási illetve az érkezési pontok
elhelyezkedésének függvényében változnak.
A turistabuszok általában a fı nevezetességekhez szállítják az utasokat, igyekeznek
közvetlenül a nevezetesség elıtt, illetve minimális gyaloglási távolságon belül megállni.
A turisták által látogatott nevezetességek, illetve a szálláshelyek megközelítésének szinte
azonos idıben történı lezajlása miatt általánosan kijelenthetjük, hogy állandó torlódás alakul
ki a parkolóhelyeken. Ennek elsıdleges oka az autóbuszok számára kijelölt kevés férıhely,
melynek következtében az autóbuszok több sorban parkolva, szabálytalanul oldják meg az
utasok le és felszállítását, sokszor a közúti forgalom akadályozásával.
Budapest területén belül a turistabusz forgalom három típusból tevıdik össze:
•

Belföldi turistabuszok

•

Külföldi turistabuszok

•

Városnézı buszok.

A Xellum Kft. és a Közlekedés Kft. 2006 októberében közösen készítette „A budapesti
turistabusz tartózkodás és közlekedés rendszerének terve” címő stratégia és
megvalósíthatóság kutatási tanulmányt, melyben már foglalkozott fenti problémának a
megoldásával.
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2. Helyszínelés fényképei
Turistabusz a Hunyadi J. úton a Budai Vár felé

Parkoló turistabuszok a Mátyás templom alatt

A Hunyadi J. úton folyamatosan érkezı

Hunyadi J. út – Donáti u.

turistabuszok

Parkoló jármővek a Hunyadi J. úton
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3. Jelenlegi állapot
A területre érkezés a turistabuszok által járt irányokból kedvezı:
•

A Dózsa György tér, a Budai Vár felıl a legkedvezıbb a kapcsolat a Krisztina
körúton, amelyhez hasonló az Apród u. - Lánchíd utca – Clark Á. tér felöli
megközelítés. Ez a két irány a buszok kb. 60-70 %-ának útvonala.

•

Az Erzsébet híd felıl érkeznek a belváros déli részérıl (Március 15. tér) az
autóbuszok, ebbıl az irányból a visszafordulás a Szarvas térnél lehetséges. Ez kb. a
buszforgalom 20-25 %-ának útvonala. Ugyanez a Szt. Gellért rakpart felöli forgalom
érkezési útvonala, de ez a forgalomnak csak 2-3 %-a.

•

A Hegyalja út felıl a jelenlegi turistabusz forgalom jelentıs része a Gellérthegyrıl
érkezik, ez a tervezett Sikló megvalósítása után megszőnik. Jelenleg a hegyalja út
felıl a területre csak a Gellért téren, vagy az Erzsébet híd pesti hídfıjében lehet
visszafordulni.

A Clark Ádám tér felöl érkezı, Vár felé tartó turistabusz forgalom elsısorban a Hunyadi
János utat terheli. A forgalmuk szezonálisan, túlnyomóan május-szeptember közötti
idıszakban jelentkezik. Az egyirányú, egy forgalmi sávos úton, kétoldali parkolás mellett kora
délelıttıl késı délutánig egymást követik az autóbuszok.
A környéken lakók rendszeresen panaszkodnak a turista buszok megnövekedett forgalmára,
mivel a szők, emelkedı úton azok károsanyag-kibocsátása megszorul, valamint az
autóbuszok által keltett zaj és rezgésártalmak miatt.
A légszennyezésre vonatkozóan történtek hivatalos mérések, melyek eredményei a
megengedett érték többszırösét igazolták a délelıtti csúcsórában.
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4. Tervezett állapot, javaslatok
A vár környékének autóbusz-parkolási helyzetét korábban vizsgáló tanulmányok alapján, a
nyugati oldalon több terület merült fel parkoló létesítésére, melyek megvalósulásával
tehermentesíthetıvé válik a Hunyadi János út.
1. Palota útnak a várfal felöli oldalán tervezett személygépkocsi garázs építésével
együtt javasolt megoldás: a Csikós udvar területén 25 férıhelyes autóbusz-parkoló
terve készült el. A helyszín elınye, hogy kis költséggel megvalósítható, hátránya,
hogy forgalma a Széchenyi Könyvtár gazdasági kiszolgáló és tőzoltási felvonulási
útján bonyolódik le.
2. A Váralja utca és Palota út közötti sportpálya és telephely területén parkoló lemez
létesítésével 45 autóbusz számára létesíthetı parkoló, 2 szintes kialakítás estén (a
Váralja utca és a Palota út felöli külön-külön kapcsolattal) a kapacitás 80 férıhelyre
növelhetı. A megoldás hátránya a legjelentısebb költség mellett, a Váralja u.- Dózsa
György téri csatlakozásánál a közúti kapcsolat kedvezıtlen forgalomtechnikai
helyzete.
3. A Dózsa György téren az Attila úti egyirányú útpálya és a villamos pálya közötti
zöldterületen a meglévı személygépkocsi parkoló megtartása esetén 15 férıhelyes
autóbusz-parkoló alakítható ki. A parkoló építés fakivágást nem igényel, de a
virágoskert megszüntetését szükségessé teszi.
4. A Krisztina körúton jelenleg a Kereszt utca torkolatától északra 2 autóbusz
hosszúságú leállósáv van. A leállósáv meghosszabbítása az útpálya mentén
lehetséges. A fák megtartásával itt a kapacitás 6-7 férıhelyre növelhetı.
A turistabuszok számára kialakítandó le-és felszállóhely fıúthálózati kapcsolatát az
Erzsébet-híd budai hídfıjében kiépült csomópontrendszer biztosítja. A csomópontrendszer
az Erzsébet-híd – Hegyalja út útvonal, a Krisztina körút – Attila út egyirányú útpár, a Szt.
Gellért rakpart és a Lánchíd utca közötti forgalmat nem minden irányban teszi lehetıvé.
A Rác fürdınél létesítendı leállósáv elhagyása a jelenlegi forgalmi rend szerint csak az
Erzsébet híd, a Hegyalja út és a Szt. Gellért rakpart felé lehetséges, a Budai Vár – Lánchíd
felé a visszafordulás a Gellért téren mintegy 2,2 km kerülıt igényel. A többlet-útvonal csak a
Rudas fürdı déli végénél lévı Szt. Gellért rakparti csomópontban a visszafordulás
lehetıségének biztosításával lenne 1,2 km-re rövidíthetı. A csomópont átépítése a jelenlegi
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forgalmi irányok kapacitásának csökkenésével jár, megvalósítását a turistabusz forgalmi
igények nem támasztják megfelelıen alá.
Felszín alatti autóbuszgarázs - építési lehetıségek
Megvizsgáltuk a Rác fürdı környezetében a felszín alatti autóbusz parkoló építési
lehetıségeket is, annak figyelembevételével, hogy a turistabuszok jelentıs része 3,70 m
belmagasság biztosítását teszi szükségessé. A garázs kapcsolatát biztosítandó rámpák
kialakításánál 10%-os eséssel számoltunk. Az autóbusz álláshelyek mérete 12x3,5 m.
" A " helyszín: Dózsa György tér
A parkoló garázs létesítésére alkalmas része a térnek az Attila út felöli terület, mivel a
Krisztina körút felöli oldalon az Ördög-árok és a meglévı faállomány nem teszi lehetıvé a
mélyépítést. A tér e részén 16 férıhelyes autóbusz-parkoló olyan módon alakítható ki, hogy
a lehajtó rámpát a Dózsa György tértıl északra, az Attila út mindkét irányából
megközelíthetı módon, a villamos pálya mellé helyezzük. A kihajtást a Dózsa György téren a
jelenlegi személyautó parkoló helyén kialakítva, mindkét irányban biztosítani lehet.
" B " helyszín: Szarvas tér
A Szarvas tértıl északra levı zöldterület és játszótér alatt 22 férıhelyes autóbusz-parkoló
alakítható ki, az Attila úti útpálya és a villamos pályák között. A közúti kapcsolatokat biztosító
rámpákat az Attila út felöl, az útpályával párhuzamosan helyeztük el, ez biztosítja a
megközelítést minden irányból, az Attila út - Krisztina körúti irányok közötti visszafordulás a
Dózsa György téren és Szarvas téren lehetséges.
" C " helyszín: Tabán
A Tabán területén a zöldterület védelmét figyelembe véve mélygarázs építése szempontjából
legkedvezıbb a teniszpályák területe. A területen 30 autóbusz számára biztosítható
parkolóhely. A kapcsolatot a Krisztina körútról kisíves kanyarodással lehet biztosítani, az
Attila úti kapcsolatot a Dózsa György tér és Szarvas téri visszafordulás teszi lehetıvé.
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