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A turistabuszok behajtása (is) szabályozásra vár 
 
 
Népszerűek a néhány napos buszos kirándulások. Örülünk is az ide látoga-
tóknak, legalább kevesebb vendéglő, szálloda marad üresen. A 
megnövekedett buszforgalom azonban feladatokat is róna a főváros üzemel-
tetőire. Egyelőre azonban késik a megfelelő szabályozás. 
 
Évek óta érkeznek a panaszok az idegenforgalmi célterületek környékéről. A 
Bazilikánál egész nap elállják a Bajcsy-Zsilinszky út páros oldalán az úttestet 
egészen az Arany János utcáig. Járatják a motort, bűzt, zajt, hőséget ger-
jesztenek. A Városligetben a Műjégpálya elől kitiltották a buszokat, de a töb-
bi helyen továbbra is várakozhatnak. A Hunyadi János utcaiak már nemcsak 
panaszkodnak, de szeptember 28-ára tüntetést szerveztek a turistabuszok 
áradata ellen. 
 
De nemcsak a lakosság panaszkodik. A külföldön dolgozó idegenvezetők is 
haragszanak a szabályozatlanságra. Legtöbb városban komoly összegeket 
kell fizetni a behajtásért, illetve szigorúan csak a ki- és beszállás idején, 
mintegy 10-15 percig szabad a belvárosi területeken tartózkodni a buszok-
nak. Miért élvez a konkurencia nálunk mentességet?  
 
Bécsben vigyáznak arra, hogy egyszerre ne tartózkodjon túl sok turistabusz 
a városban. Már október elejétől lehet igényelni adventi behajtási engedélye-
ket, annyira népszerűek az egynapos karácsony előtti buszkirándulások. Az 
előre váltott engedélyekből azonban naponta csak egy meghatározott meny-
nyiséget adnak el, így kerülve el a torlódást. 
 
Az interneten egyes üdülőterületek, szállodák „turistabusz-mentes övezet” 
jelszóval próbálják a zavartalan pihenésre vágyókat magukhoz csábítani. Va-
gyis a nagy buszforgalom nemcsak az ott élőket, hanem magukat a turistá-
kat is zavarja. 
 
Mindannyiunknak fontos, hogy a turisták, beleértve az időseket, mozgáskor-
látozottakat, jól érezzék magukat nálunk, és minél több színes élménnyel 
gazdagodva térjenek vissza a hazájukba. Megengedhetetlen azonban, hogy 
az itt lakók egészsége, nyugalma rovására fejlődjék az idegenforgalom.  
 
Többféle megoldás létezik a turistabuszok, városnéző különjáratok zavaró 
hatásainak csökkentésére, illetve kiküszöbölésére. A Fővárosi Önkormányzat 
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megrendelésére már elkészült egy tanulmány is, amely több nyugat-európai 
város követendő példáját is ismerteti. Reméljük, hogy a télen sikerül egyez-
ségre jutni a közlekedés, az idegenforgalom, a városüzemeltetés és a lakos-
ság képviselőinek, és 2009 tavaszán már átgondolt turistabusz rendelettel 
indulhat az idegenforgalmi szezon.  
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