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1. Ö SSZEFOGLALÁS
A fenntartható városi mobilitási terv Veszprém számára az elkövetkező évek legfontosabb közlekedésfejlesztési dokumentuma, mely az eddigi városi szintű közlekedési terveket váltja fel. A dokumentum egy jól használható, egyszerűen
alkalmazható, újszerű stratégia, amely irányadó a város jövőbeni intézkedéseihez, illetve fejlesztéseihez.
Egy ideális mobilitási terv elkészítéséhez el kellett távolodni a régi, szakági, zárt
szemlélettől, ugyanis e stratégia elkészítéséhez elengedhetetlen a nyitott,
komplex látásmód elsajátítása, amely a közlekedés jellemzői mellett figyelembe veszi a lakossági igényeket, a társadalmi, gazdasági és környezeti
tényezőket is. A fejlesztési dokumentum célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható
városi közlekedési rendszer, amely társadalmi, gazdasági és környezeti elvek iránt
is elkötelezett. Az elmúlt évtizedekben megtörtént fejlesztések csak részben vették figyelembe egy-egy beavatkozás közép- és hosszú távú hatásait, amelynek számos következménye (víz-, levegő-, és zajszennyezés, kiüresedő utcák) negatívan
hatott a városra. A mobilitási tervben meghatározott intézkedések emiatt szem
előtt tartják a fenntarthatóságot, a környezeti szempontokat, a különböző társadalmi folyamatokat és az üzemeltethetőséget is. Ezt az új alapokból építkező tervműfajt az új társadalmi igények hívták életre: szolgáltatások és a munkahelyek
jobb elérhetősége, a közlekedésbiztonság javítása; a személy- és áruszállítás hatékonyságának növelése; az energiafogyasztás és a környezetterhelés csökkentése,
valamint a jobb minőségű és vonzóbb városi környezet megvalósítása. Továbbá
az infokommunikációs technológiák és egyéb innovatív eszközök rohamos fejlődése, valamint a zöld gondolkodás erősödése is formálta.
A mobilitási terv szoros összhangban áll a már meglévő településfejlesztési dokumentumokkal (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, integrált területi program, stb.) az eszközrendszer és a célrendszer szintjén
is, de a településrendezési tervekkel is erős szinergiát mutat (közlekedési munka-

1-1. ábra: Fenntartható városi mobilitási terv szerepe

részek). A teljes összhang kiépítése a dokumentumok között hosszas, időigényes
folyamat, amely rendszeres visszacsatolást igényel.
A közösségi tervezés és a széleskörű partnerség a mobilitási terv készítésének legfontosabb alappillére, a tervező munka kerete. A tényleges és hatékony közösségi tervezés során elkészült terv:







integráltabb és komplexebb nézőpontot tükröz;
innovatív megoldásokat tartalmaz a többféle kompetencia, tudás és tapasztalat hasznosításával;
valós, helyi igényű fejlesztéseket határoz meg;
konszenzusos végeredményre jut, mert a konfliktusok már a tervezés során felszínre kerülnek, amelyekre a résztvevők közösen találják meg a
megoldásokat;
a helyi szereplők elköteleződésével bír.

A tervezés első fázisában kidolgoztuk a Partnerségi és Kommunikációs tervet
(lásd Háttérdokumentum 1. fejezete), amely tartalmazza a mobilitási terv megalkotásához szükséges egyeztetési folyamatot. A SUMP elkészítése során sikerült e
terv mentén haladni, azaz rendszeresen voltak megbeszélések az önkormányzaton belüli munkacsoportokkal, illetve két körben (a meglévő állapot értékelésekor, illetve a fejlesztési javaslatok bemutatásakor) tartottunk egyeztetést a külső
munkacsoportokkal. Öt külső munkacsoportot alakítottunk ki: közlekedési (7
meghívott szervezettel), gazdasági (45 meghívott vállalkozással), turisztikai (15
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meghívott szervezettel), társadalmi (31 meghívott szervezettel), térségi (26 meghívott önkormányzattal).
A Partnerségi és Kommunikációs tervben meghatározottak szerint a veszprémi
lakosság véleményét is kikértük a város jelenlegi és jövőbeli közlekedődési rendszeréről. Az információszerzés eszköze internetes lakossági kérdőív volt, amelyet
több, mint ezer ember töltött ki. A felmérés eredményeit a Háttérdokumentum
2. fejezete tartalmazza.
A stratégia részben egy középtávú, operatív intézkedési terv, amely 2023-ig
fogalmaz meg pontos beavatkozásokat, részben pedig egy közép- és hoszszú távú fejlesztési dokumentum 30 éves kitekintéssel.

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
A tervezés kezdetén a jelenlegi mobilitási minták alapján lehatároltuk Veszprém
funkcionális várostérségét. A lehatárolásba olyan települések kerültek, amelyekről a megyeszékhely elérhetősége közúton legfeljebb harminc perc, valamint a
munkavállalók legalább 30%-a a településről Veszprémbe jár munkába. Ennek értelmében a város szűkebb vonzáskörzetébe huszonhat település tartozik.
A város mobilitási tervének kidolgozása során az egyik fontos célkitűzés az volt,
hogy a stratégia könnyen érthető módon, viszonylag rövid terjedelemben íródjon,
ne tartalmazzon hosszú, leíró részeket, melyeket ráadásul az előző stratégiák már
magukba foglaltak. A magasabb szintű fejlesztési dokumentumokhoz, illetve a
már meglévő városi szintű előzménytervekhez való illeszkedést éppen emiatt táblázatban szerepeltetjük, amely így sokkal lényegre törőbb és átláthatóbb.
A különböző közlekedési módokat integráltan kezeltük a mobilitási terv készítése
során, emiatt a meglévő közlekedési rendszer értékelése (illetve a beavatkozások meghatározása is) horizontális szempontok alapján, keresleti és kínálati oldalra bontva történt.
A kereslet lényegében a város területén megjelenő gyalogos, kerékpáros, és motorizált forgalom, illetve a ma még rejtve maradó viselkedések, amelyek bizonyos
feltételek teljesülésekor befolyásolhatják a közlekedést. A kínálat részét képezi a
közlekedési infrastruktúra, eszközpark, szolgáltatások, illetve egyéb tevékenységek (szabályozás, menedzsment, szemléletformálás, stb.). Veszprémben jelenleg
a fő probléma a városközpontot terhelő nagy forgalom, a rendezetlen parkolási
helyzet, a közösségi közlekedés alacsony szolgáltatási szintje, illetve az infrastruktúraközpontú szemléletmód. A város közlekedési rendszer értékelését összegző
érték- és problématérképet 3-49. ábra mutatja, összegző felsorolását a következő
oldal található.

1-2. ábra: Veszprém funkcionális várostérsége
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A meglévő állapot értékelését követően felvázoltuk, milyen technológiai, társadalmi és gazdasági kihívások prognosztizálhatóak a tervezési időtávban
Veszprém területén. A népesség átalakuló korfája, az utóbbi évek szuburbanizációs folyamatai, illetve a foglalkoztatottság kérdéskörei mellett kitértünk az elektromos és az önvezető járművek, az infokommunikációs technológiák, illetve a
sharing economy kérdéskörére is.
A célrendszer megalkotásának első lépéseként kialakítottunk három forgatókönyvet, amelyek különböző beavatkozási metodikával reagálnak a meglévő és a
várható problémákra: az I. forgatókönyv gépjármű fókuszú, a II. forgatókönyv a
közösségi és az egyéni nem motorizált közlekedési módokat fejleszt, míg a III.
forgatókönyv a SMART szolgáltatásfejlesztésről és mobilitásbefolyásolásról szól.
Az optimális megoldásnak a forgatókönyvek együttes megvalósítását tekintjük folyamatos hangsúlyáthelyezéssel az I.-II. és III. a forgatókönyvek között, erre
épülve határoztuk meg a mobilitási terv prioritásait is.
A megalkotott célrendszer csúcsa a
több szakterületet felölelő jövőkép
és átfogó célok, amelyek illeszkednek
a településfejlesztési tervek célkitűzéseihez, azokat pontosítják. Kitérnek többek közt a térségi együttműködés
erősítésére (I.), a jó minőségű városkörnyezet (II.) és innovatív gazdaság fejlesztésére (III.), illetve a népességmegtartásra és társadalmi
egyenlőség javítására (IV.).
A következő szint már a közlekedésszakmai célokat fogalmaz meg, három
tematikus – egész városra kiterjedő – és
öt területi prioritást tartalmaz.

1-3. ábra: A terv célrendszere
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Az elmúlt 50 évben a városok utcáit elsősorban a minél nagyobb gépjárműforgalom elvezetésére és tárolására tervezték, amelynek következtében nagyszámú gépjármű lepte el a közterületeket, gyakoriak lettek a forgalmi torlódások. Ezzel szemben a jelenlegi nemzetközi irányzatok az embert helyezik a középpontba a gépjárművek helyenkénti
visszaszorításával, és az alternatív közlekedési módok használatának támogatásával. Ha a tervezés és megvalósítás
1-4. ábra: Közlekedésfejlesztés irányai
során az emberi szempontokat, az
élhetőséget és a fenntarthatóságot helyezzük az előtérbe, akkor élettel és
emberekkel teli közösségi terek alakulnak ki.
A prioritásokat ezen elv mentén alkottuk meg a fokozatosságot is szem előtt
tartva. Az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldása (T1) tematikus prioritás a hagyományos szemléletű közlekedésfejlesztésen alapul. Célja elsősorban
az akut problémák rövid távú megoldása, kezelése. A környezetbarát közlekedési
módok feltételeinek fejlesztése, módváltás ösztönzése (T2) tematikus prioritás lényege a közösségi (helyi és helyközi autóbusz, illetve vasút), kerékpáros és gyalogos közlekedés térnyerése a városon belül. E prioritás mentén haladva élhetőbb
és egészségesebb városi környezet alakulhat ki. A Proaktív mobilitásmenedzsment (T3) tematikus prioritás a meglévő mobilitási igények csökkentését, a közlekedési rendszer terheltségének javítását, optimalizálását célozza meg. E folyamat előreláthatólag csak hosszabb időtáv alatt tud majd végbemenni, és pozitív
hatást kifejteni. A területi prioritások a Belváros (V1), a lakóterületek (V2), az iparterületek (V3), a különleges mobilitási igényű területek (V4), valamint a funkcionális várostérség (V5) területét érintő közlekedési problémák megoldásával foglalkoznak.
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1-5. ábra: Az egyes intézkedések piktogramjai

A bemutatott célkitűzések elérése érdekében definiáltunk nyolc intézkedést, amelyek különböző beavatkozási területekre vonatkoznak. Az intézkedésekhez kapcsolódóan, azok alá soroltuk be a konkrét beavatkozásokat tartalmazó projekteket. Az így kialakult eszközrendszert a következő oldalakon
soroltuk fel.
A felsorolt projekteket többszintű, részletes elemzéssorozat alapján értékeltük.
Egy leegyszerűsített költség-haszon elemzést végeztünk oly módon, hogy (a korábbi előzménytervek és a szakmai ismeretanyagok alapján) megbecsültük milyen létesítési és fenntartási költségekkel járna az adott fejlesztés, továbbá milyen
környezeti, társadalmi, gazdasági következményeket okozna, hogyan befolyásolná az élhetőséget és a közlekedésbiztonságot, illetve mekkora területre fejtené
ki hatását. Megvizsgáltuk továbbá a projektek területi vagy ágazati szinergiahatásait, illetve előfeltételeit. Végeredményként összeállt egy prioritáslista, illetve finanszírozási ütemterv.
A terv megvalósításával kiemelten foglalkozik a fenntartható városi mobilitási
terv. A célrendszerhez, illetve az egyes intézkedésekhez meghatároztunk száz
mutatószámot, amelyek a stratégia végrehajtás közben mérik a terv sikerességét,
ezáltal a monitoring tevékenység eszközéül is szolgálnak. Az eredményes közlekedésfejlesztés érdekében ajánlott a mutatók és az ütemezés legalább évenkénti
nyomon követése. A kockázatkezelési terv az esetlegesen felmerülő problémák,
veszélyek elkerülésével, illetve hatásainak minimalizálásával foglalkozik. A fenntartható városi mobilitási tervet 5-7 évenként felül kell vizsgálni, értékelni,
hogy a város mobilitási rendszerének fejlesztése igazodjon a változó körülményekhez.
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Hiányzó hálózati elemek megvalósítása, meglévő kapcsolatok fejlesztése (I1)
 Kelet-nyugati főtengely I. ütem (Pápai út és Kistó utca között)
 Kelet-nyugati főtengely II. ütem (Kistó utca és Tüzér utca között)
 Kelet-nyugati főtengely III. ütem Tüzér utca és Jutasi út között)
 Pápai út felújítása
 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása
 Biztonságos út az iskolába, óvodába program
 Henger utca kiépítése
 8. sz. főút veszprémi elkerülő szakaszának fejlesztése
 Lakóterületi utcák fejlesztése
 Kistó utca felújítása
 József Attila utca – Kiskőrösi út – Stadion utca csomópont fejlesztése
 8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő új útszakasz megépítése
 Mester utca kiépítése
 72. sz. és 82. sz. főút összekötése (városi elkerülő)
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Parkolási rendszer újragondolása (I3)
 Garázstelep átalakítása, funkcióváltása
 Parkolófelületek és zöldterületek egyensúlyának megteremtése a lakóterületeken
 Ingyenes, nagy kapacitású, jó kapcsolatokkal rendelkező
parkolóterületek biztosítása a Belváros területén kívül
 Lakóutcák parkolási helyzetének rendezése
 Belvárosi parkolás racionalizálása a magántulajdonban lévő
parkolóterületek megnyitásának ösztönzésével
 Parkolási rendszer átalakítása
 Elektromos töltőállomások
 Pannon Egyetem - parkolók bővítése
 Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával

Turisztikai célú közlekedés feltételeinek javítása (I4)
Közösségi közlekedés fejlesztése (I2)
 Helyi autóbusz menetrend fejlesztése
 Környezetkímélő autóbuszok beszerzése
 Elektronikus jegyrendszer
 Korszerű közösségi közlekedési forgalomirányítás és utastájékoztatás
 Helyközi autóbusz-hálózat fejlesztése
 Busz előnyben részesítés, megállófejlesztés
 20. sz. vasútvonal fejlesztése
 Jegy- és bérletportfólió átalakítása
 Intermodális közlekedési csomópont (Bagolyvár)
 Intermodális közlekedési csomópont (Vasútállomás)

 Gyalogos információs rendszer kiépítése (benne Wifi hotspotok)
 Veszprém - Felsőörs (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút
 Veszprém - Balatonfüred (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút
 Térségi turisztikai mobilitási program
 Várliftek
 Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (We-Bike)
 Veszprém-Ajka kerékpárút
 Rövid és hosszú idejű parkolás biztosítása a turistabuszok számára
 Séd-völgyi sétány gyalogos-kerékpáros zóna
 Kerékpáros pihenőhelyek fejlesztése
 Állatkert és a Belváros közötti kapcsolat javítása
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Forgalomcsillapított közterületek kialakítása (I5)
 Színházkert körüli közlekedésfejlesztés
 Behajtási övezetek fejlesztése
 Ideiglenes forgalomcsillapítással a meglévő közösségi terek bővítése
 Erzsébet sétány kiépítése és rekonstrukciója
 Kossuth L. u. gyalogos-kerékpáros zóna
 Budapest u. - Brusznyai u. - Mártírok u. - Bajcsy-Zs. u. körforgalmi csomópont kiépítése
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Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési
módválasztás érdekében (I7)
 Kerékpározás és biztonságos közlekedés iskolai oktatása
 Munkáltatói fórum a környezettudatos mobilitás érdekében
 Környezetkímélő közlekedési módok promóciója

Mobilitási igények befolyásolása (I8)
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (I6)
 Forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése
 Jutasi úti kerékpáros útvonal kiépítése
 Kerékpártárolás fejlesztése
 Táncsics utca kerékpáros nyom
 Aranyoskút u., Árpád u.-Pajta u. kerékpáros nyom
 Kopácsi u. kerékpáros nyom
 Ady Endre utca kerékpáros nyom
 Lóczy Lajos utca kerékpáros nyom
 Tummler Henrik u. kerékpáros nyom
 Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése - Hajmáskéri leágazás
 Meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése
 József Attila u. felújítása
 Egyirányú utcák ellenirányú megnyitása kerékpárosok számára
 Szabadságpusztai kerékpárút kiépítése
 Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése Zirc irányába

 Munkavállalók környezettudatos mobilitását ösztönző rendszer kidolgozása
 Fenntartható városi mobilitás szempontjainak érvényesítése a területfejlesztésben
 Közlekedési adattár létrehozása, ütemezett mérések rendszerének kialakítása
 Mobilitásmenedzsment Központ létrehozása
 Partnerközpontú közigazgatás-fejlesztés
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14

2. B EVEZET ÉS
A fenntartható városi mobilitási terv Veszprém számára az elkövetkező évek egyik
legjelentősebb közlekedéstervezési dokumentuma, amelynek alapja a környezeti
és pénzügyi fenntarthatóság elvei iránti elkötelezettség. Az emberközpontú tervezésre alapozó mobilitási terv a meglévő város- és közlekedésfejlesztési tervek
céljait szintetizálja, s elősegíti a megvalósítható, finanszírozható és a környezetbarát mobilitási megoldásokat tartalmazó fejlesztéseket.

2.1. A MOBILITÁSI TERVEZÉS CÉLJAI
A fenntartható városi mobilitási terv egy olyan újszerű, jól használható, a hétköznapi gyakorlatban alkalmazható, és alkalmazandó közlekedésfejlesztési
stratégia, amely az elkövetkező években sorvezetőként szolgál a városban megvalósuló fejlesztések fenntarthatósági szempontjainak érvényesüléséhez.
2.1.1. Fenntartható városi mobilitás-tervezés az európai szakpolitikában
Az európai szakpolitikában hosszú ideje egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, valamint a közlekedési módokat integráltan kezelő tervezés. E folyamatot olyan egymást gerjesztő külső tényezők hívták életre, mint az átformálódó
társadalmi igények, az egyre fejlődő infokommunikációs technológiák, valamint
a klímaváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodás.
Mindezek ellenére Európa nagy részén a fenntartható városi mobilitási tervezés,
valamint annak eszmeisége a közelmúltig nem jelent meg a városfejlesztési tervek
készítésekor, és a döntések meghozatalakor. Van viszont számos pozitív példa,
ahol a fenntarthatósági elvek prioritást élveznek a közlekedésfejlesztés tervezésében városi, regionális vagy akár országos szinten is.

2-1. ábra: Új szemlélet

Angliában a 2000-es évek eleje óta készítenek helyi közlekedési terveket (local
transport plan, azaz LTP), amelyek hasonló felépítéssel rendelkeznek, mint a Magyarországon készülő fenntartható városi mobilitási tervek. A meglévő problémákra reagálva határoznak meg egy hosszútávú jövőképet és jelölnek ki célokat,
valamint hozzájuk kapcsolódó intézkedési csomagokat. Részletesen foglalkoznak
a fejlesztések nélküli eset leírásával, a környezeti és pénzügyi fenntarthatóság
megvalósításával, és a közösségi tervezéssel. A végeredmény egy részletes program, amely tartalmazza az egyes intézkedések ütemezését, a költségbecslését, to-
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vábbá a forrásallokációját. Az elkészült dokumentum szerves részét képezi a kommunikációs, illetve a monitoring és értékelési terv is, amelyek az adott tématerület tekintetében fogalmaznak meg részletesebb javaslatokat. Az LTP-k ötéves időtávra készülnek, de évente adnak ki monitoring jelentést, amely az indikátorrendszer aktuális teljesülésének mértékét tartalmazza. Kiemelendő, hogy a tervek
területi fókusza túlmutat az adott város közigazgatási határán, és funkcionális várostérségekben, nem ritkán megyei léptékben készül.
Régebb óta foglalkoznak a fenntartható mobilitás tervezéssel Franciaországban
is, ahol 2005 óta készítenek városi mobilitási terveket (Plans de Déplacements
Urbains, PDU). Felépítése hasonló, mint a LTP-é, azaz a meglévő problémákra
reagálva alkot egy célrendszert, és hozzá kapcsolódó intézkedéseket. A végeredmény szintén egy részletes program, ütemezéssel, költségbecsléssel, finanszírozási háttér bemutatásával. A PDU minden részletre kiterjedően foglalkozik a meglévő közlekedési szokások megismerésével, a környezeti és pénzügyi fenntarthatóság megvalósításával, valamint a közlekedési szokások megváltoztatásának lehetőségeivel. Része a dokumentumnak egy környezeti hatásvizsgálat is, amely azt
mutatja, hogy a meghatározott stratégia végrehajtásával várhatóan hogyan fognak alakulni a különböző indikátorok (modal split, légszennyezés, energiahasználat, stb.). Határozott különbség az LTP-hez képest, hogy a PDU tízéves időtávra
szól, és a mobilitási minták alapján kirajzolódó funkcionális várostérségre készül.
2.1.2. Fenntartható városi mobilitás-tervezés a hazai tervezési rendszerben (szembeállítva az eddigi tervezési módszerekkel)
Egy megfelelő fenntartható városi mobilitási terv elkészítéséhez az eddigi gyakorlattól nagy mértékben eltérő módszerek alkalmazása szükséges. A korábbi zárt,
szakági tervezés helyett egy minden tekintetben nyílt és komplex látásmód elsajátítása szükséges az összes résztvevő számára. A következő táblázat röviden öszszefoglalja a hagyományos közlekedéstervezés és a fenntartható városi
mobilitástervezés folyamata közötti különbségeket.
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Hagyományos közlekedéstervezés
Központban a forgalomszervezés
Legfőbb cél: a forgalmi kapacitás
és a sebesség

Alapvetően egyfajta közlekedési
módot kezel

Központban az infrastruktúra-fejlesztés
Szakmai tervdokumentáció

Rövid- és középtávú megvalósítási
terv
Közigazgatási területhez kapcsolódik
Szakértők terveznek a megbízó
diszpozíciója alapján
Korlátozott hatásértékelés

Fenntartható városi mobilitás
tervezés
Központban az ember
Legfőbb célok: az elérhetőség és az
életminőség, továbbá a fenntarthatóság, a gazdaságélénkítés, a szociális
egyenlőség, a közegészség és a környezetminőség
Az összes közlekedési mód összehangolt fejlesztésével foglalkozik, ahol az
átfogó cél a környezetkímélő közlekedési módok előnyben részesítése
Integrált intézkedéscsomagok a költséghatékony megoldások érdekében
Szakmai tervdokumentáció, amely
összhangban van, illetve kiegészíti a
kapcsolódó szakpolitikákat
Rövid- és középtávú megvalósítási
terv, amely része egy hosszú távú stratégiának
Közlekedési szokásokon alapuló funkcionális területhez kapcsolódik
Különféle érdekcsoportok bevonásával, átlátható társadalmi részvétellel
történik a tervezés
Rendszeres hatásfigyelés és értékelés

2-1. táblázat: A városi mobilitás tervezés újszerű megközelítése a Fenntartható városi mobilitási terv útmutatója szerint

2.1.3. A fenntartható városi mobilitás-tervezés céljai, fenntarthatóság
iránti elköteleződés
Hazánk teljes területén, de Veszprém esetén is fokozottan érvényesül a lakosság
utazási igényeinek egyre növekvő tendenciája. E folyamattal párhuzamosan emelkednek az árufuvarozás iránti szükségletek is. Az egyre nagyobb forgalmi igények
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és a kapacitások szűkössége egyre többször és több helyen vezetnek torlódásokhoz, és okoznak ezáltal jelentős gazdasági károkat. A légszennyezés és a zajterhelés mértéke az életminőséget jelentősen befolyásoló szint fölé ér. Jelenleg a használatban lévő személy- és tehergépjárművek döntő többsége kőolaj alapú üzemanyagot használ, amely problémás úgy a külső energiafüggőség, mint a környezeti
minőség és fenntarthatóság kérdése tekintetében. Az országos tendenciákkal ellentétben a városi közúti balesetek száma növekszik, amelyek elszenvedői általában a gyalogosok és a kerékpárosok. Napjainkra egyértelművé vált, hogy e folyamatok hosszútávon nem tarthatóak fenn.
Cél egy olyan közlekedési rendszer kialakítása és fenntartása, amely
hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a versenyképesség javulásához,
továbbá magas színvonalon képes kielégíteni a mobilitási igényeket,
s emellett az erőforrásokat is hatékonyabban és fenntartható módon használja fel.
Az előzőekben megfogalmazott - városokat kiemelten érintő - kihívásokra ad választ a fenntartható városi mobilitási terv (a sustainable urban mobility plan angol
megfelelőjéből képzett betűszó után SUMP). Feladata, hogy a meglévő közlekedési infrastruktúrák és szolgáltatások kezelése hatékonyabbá, fenntarthatóbbá
váljon, valamint költséghatékony mobilitási intézkedéseket határozzon meg.
2.1.4. A mobilitási terv időtávja
A fenntartható városi mobilitás terv részben egy közép- és hosszú távú fejlesztési
stratégia, 30 éves kitekintéssel, részben egy középtávú, operatív intézkedési terv,
amely 2020-ig, a jelenlegi európai uniós támogatási periódus beruházási időszakának a végig tart.
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2.2. A MOBILITÁSI TERVEZÉS MÓDSZERE
A mobilitási terv készítési folyamata az „Útmutató – Fenntartható Városi Mobilitási Tervek kidolgozása és végrehajtása” alapján foglaltuk össze, amelynek értelmében négy fázis különíthető el.
Az első fázist az előkészítő tevékenységek teljesítése jelentette, amelyeket a lehetőségek és az erőforrások feltérképezése érdekében kellett elvégezni, valamint
meg kellett határozni a tervezés fókuszpontjait, valamint menetrendjét. Ezen belül szükséges volt a vizsgált területi egység lehatárolása, a politikai integráció és
koordináció kereteinek beazonosítása, az érintettekkel való kommunikáció megszervezése, továbbá a tervezésben részt vevők feladat- és hatásköreinek tisztázása. E fázis végső lépését a helyzetelemzés elkészítése jelentette, amelyet a meglévő problémák értékelése zárt (lásd e dokumentum 3. fejezete).
A tervezés elején meghatároztuk a tervezés részletes keretrendszerét, az ütemezést, továbbá a kockázatok kezelését. A legfontosabb alapelvet az aktív – kétirányú, visszacsatoló - közösségi kommunikáció és tájékoztatás jelentette. Ennek figyelembe vételével alakítottuk ki a közösségi tervezés folyamatát, az egyes munkacsoportokba bevonandók körét, valamint a bevonásuk módját (kiemelten kezelve a közlekedési rendszert használókat). A folyamat részleteit a Háttérdokumentum Partnerségi és Kommunikációs Terve tartalmazza.
Az előkészítés első lépését a rendelkezésre álló területi és ágazati dokumentumok
elemzése, értékelése, szintetizálása jelentette, amelynek keretében európai uniós,
országos és városi stratégiákat, koncepciókat, iránymutatásokat tekintettünk át.
Ezekből a dokumentumokból a különféle megállapításokat, különböző trendeket
összedolgoztuk és kiszűrtük belőlük a releváns adatokat, információkat.
A dokumentumelemzést adatokkal egészítettük ki. Az adatszolgáltatás során országos és várostérségi szintű adatokkal dolgoztunk, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal biztosított, és amelyet önkormányzati adatszolgáltatással egészítettünk ki.
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A minél részletesebb igényfelmérés érdekében kérdőíves felmérést is végeztünk.
Az összeállított és önkormányzattal egyeztetett kérdőív elsődleges célja Veszprém jelenlegi közlekedési helyzetének feltárása, a helyi lakosság véleményének
és preferenciáinak megismerése volt. A kérdőívet 2016. decemberében lehetett kitölteni. A minél szélesebb körű felmérés érdekében több online felületen (a város
honlapján, közösségi médiában, stb.) is promotálva lett. (A kérdőív kiértékelését
a Háttérdokumentum 2. fejezete tartalmazza.)
A célrendszer felállítására a
második fázisban került sor.
Először definiálni kellett egy
átfogó jövőképet, vagyis,
hogy hogyan látjuk a várost a
terv hosszútávú időhorizontÉszFenntartható
A terv
szerű
ján. A jövőképhez átfogó, hovárosi
célmeg
végremobilitásrizontális célokat és prioritáhatárohajtása
tervezés
zás
sokat rendeltünk, amelynek
meghatározása során egyeztetni és kommunikálni kellett
az érintettekkel, hogy a teljes
A terv
település számára ismert és
kidolgozása
elfogadott célok legyenek
rögzítve. E témakörrel a terv
2-2. ábra: A Fenntartható Városi Mobilitási Terv ki4. fejezete foglalkozik.
Gondos
előkészítés

dolgozásának folyamata

A harmadik fázis során a terv kidolgozása történt meg, amelynek keretében meghatároztuk az egyes intézkedéseket, a konkrét projekteket, valamint a felelősségi
köröket, megterveztük a cselekvési és költségtervet, valamint feltérképeztük a lehetséges finanszírozási forrásokat. A tervezés, a megvalósítás követhetősége és a
visszacsatolás megvalósítása érdekében monitoring rendszert is kidolgoztunk. Az
elkészült tervet a politikai szereplőknek, területhasználóknak is bemutattuk, lehetőséget biztosítva a véleményezésre.
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A kidolgozott intézkedéseket és projekteket 5. fejezet mutatja be. A terv kidolgozásához kapcsolódó alapadatokat, az alkalmazott vizsgálati módszertanokat, feltételezéseket és értékelési eljárásokat a Háttérdokumentum 3.-5. fejezete tartalmazza. Külön kitértünk a javasolt projektek értékelési eljárására, valamint a monitoring rendszer minél szélesebb körű meghatározására.
A negyedik lépést a terv megvalósítása jelentette, amelynek során biztosítani kell
a menedzsmentet, az információáramlást és a kommunikációt a részt vevők között, valamint a lakosság felé is. E témakörhöz a dokumentum 6. fejezete tartozik,
ahol részletesen meghatároztuk a terv megvalósításának stratégiáját, valamint a
teljesülésének, sikerességének a feltételrendszerét.
A mobilitási terv elkészítésének mind a négy fázisa során kiemelten fontos szerepet kapott a széleskörű, érdemi partnerség megvalósítása. A partnerségben
együttműködő szervezetek különböző forrásaik hozzáadásával lendítették előre a
közös ügyet, amelynek világosan meghatározott célja és tárgya volt. Ezáltal a városi mobilitást érintő döntések és a mobilitási terv számottevő legitimációt nyert,
támogatottsága, elfogadottsága erősödött. A partnerség szerepe és formája azonban a terv egyes szakaszaiban eltérő volt.
A tervezés során az inputok begyűjtése, az egyes részeredmények véleményezése,
megismerése és jóváhagyása jelentette a fő feladatot, míg a megvalósítás időszakában felülvizsgálat és értékelés, továbbá a fenntartás során a tájékoztatás és a
folyamatos egyeztetés került a fókuszba. Mindezekhez különböző módszereket
alkalmaztunk. Mivel csak a közös munka hozhatja meg azt az eredményt, hogy
egy egységes, a központi iránymutatásokkal és a finanszírozási feltételekkel koherens stratégiába párbeszéd útján beépüljenek a megvalósításában kiemelt szerepet játszó helyi szervezetek álláspontjai, ezért személyes egyeztetéseket, fókuszcsoportos beszélgetéseket tartottunk az önkormányzat, a civilek és a gazdaság szereplőivel.

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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3. A MOBILITÁSI TERV MEGA LAPOZÁSA
Veszprém térségi szerepköre és a meglévő közlekedési kapcsolatok alapján került
meghatározásra a város mobilitási szempontból vizsgált funkcionális várostérsége. A mobilitási terv megalapozásaként elengedhetetlen e terület társadalmi,
gazdasági jellemzőinek rövid áttekintése ahhoz, hogy a közlekedés fejlesztési
szükségleteit felmérjük, hiszen ezek a tényezők alapjaiban határozzák meg a
hosszú távú mobilitási igényeket. Továbbá fontos bemutatni a terv szakpolitikai
tervezési kereteit, jogszabályi környezetét is.

A város oktatási-kulturális jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Általános és közép-iskoláiban nem csak a helyi, hanem a környék fiataljai is tanulnak: Veszprém
iskoláiban nagyon magas a más településekről bejáró tanulók aránya. Két
felsőoktatási intézmény is működik a megyeszékhelyen, a kis létszámú Érseki Hittudományi Főiskola, valamint a Pannon Egyetem, ami a Dunántúl egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. A hagyományosan vegyészképzésre specializálódott egyetemen ma már számos más területen is tanulhatnak a hallgatók Veszprémben.

3.1. TÉRSÉGI SZEREP, FUNKCIONÁLIS VÁROSTÉRSÉG LEHATÁROLÁSA
Egy központi település térségi szerepe, és az az alapján kijelölhető funkcionális
várostérsége több különböző funkció vizsgálata alapján határozható meg. Ezek
közül a legfontosabbak a különböző intézményi ellátások és a munkaerő-piaci
szerepkör. Ezeket alapvetően határozzák meg a térség közúti és közösségi közlekedési kapcsolatai.
3.1.1. A város térségi szerepe
Veszprém megye a Közép-dunántúli régió része. Bár a térség központja Székesfehérvár, Veszprém a régión belül sok tekintetben egyenrangú társa a Fejér megyei
megyeszékhelynek.
Veszprém gazdasága ugyan sokat erősödött a rendszerváltozás óta, ennek ellenére még ma is inkább hagyományos oktatási-kulturális központként ismert.
Megye- és járásszékhelyi funkcióiból fakadóan számos közigazgatási funkciót ellát, így megtalálható itt többek között bíróság, munkaügyi központ és földhivatal
is. Mivel a megyeszékhely a megyén belül kissé perifériás helyzetben van, s a megye nyugati térségeiből nehézkes a megyeszékhely elérhetősége, ezért ezek a területek csak kevésbé kötődnek hozzá.

3-1. ábra: Azon települések köre, ahonnan a legközelebbi intézmény Veszprémben
található
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Funkciók
Gazdaság

Oktatás, nevelés
Kultúra, sport és
turizmus
Szociális ellátás
és egészségügy
Közszolgáltatások

Folyamatos mobilitási
igény
nagyszámú ingázó munkaerő, nagyfoglalkoztató vállalatok működése
köz- és felsőoktatási intézmények
színházak, könyvtárak,
múzeumok
megyei kórház és térségi
járóbeteg-ellátás
megye- és járásközponti
funkciók, közigazgatási intézmények

Szezonális, időszakos
mobilitási igény
Balatonra építő szezonálisan változó turizmus
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Veszprém jelentős munkaerőpiaci központ is, amit jelez, hogy több, mint
tizenötezren járnak be a településre dolgozni napi szinten. Ellentétes irányú
folyamatként csaknem háromezer veszprémi lakos pedig másik településen dolgozik.

nyári szünet, kirándulások
fesztiválok, sportesemények, egyéb rendezvények

3-1. táblázat: Veszprém központi funkciói, és azok mobilitási igényei

A veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház az egyik legnagyobb dunántúli kórház, kiemelkedő jelentőségű egészségügyi központ. Bár több másik településen
is működik kórház a megyében, de a megyeszékhely intézményének hatóköre az
egész megyére, sőt bizonyos ellátások tekintetében még azon túlra is kiterjed.
A városban működő múzeumok, színházak (Veszprémi Petőfi Színház, Pannon
Várszínház, Kabóca Bábszínház), nagyhírű sportegyesületek (Telekom Veszprém
kézilabda klub), fesztiválok (Gizella Napok, Utcazene Fesztivál, VeszprémFest) is
jelentős közlekedési igényeket generálnak a településen.
Bár Veszprém számos további látnivalóval is bír (Veszprémi vár, Veszprémi Állatkert) a turizmusára jellemző, hogy viszonylag alacsonyabb az itt eltöltött vendégéjszakák száma, mivel az ide érkező látogatók sok esetben a balatoni nyaralásukat
egészítik ki egy veszprémi kirándulással. Ezért a turizmus által generált forgalom szezonális, az újabb tavaszi-őszi fesztiválok ezt csak kisebb mértékben tudják kiegyensúlyozni.

3-2. ábra: A Veszprémbe ingázók aránya és száma
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Veszprém munkaerőpiaci vonzáskörzete nem áll meg a járás határánál, ezt jól
mutatja az, hogy az ingázók többsége a megye más járásaiból érkezik. Veszprém megyén kívülről viszont már jóval kevesebb ingázó jár ide dolgozni. Székesfehérvárról például közel ugyanannyian járnak Veszprémbe dolgozni, mint Veszprémből Székesfehérvárra.
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3.1.2. A funkcionális várostérség lehatárolás
A megyeszékhely mobilitási szempontból legfontosabb vonzáskörzetének meghatározásakor figyelembe vettük a város térségi szerepét (különösen a munkaerő
vonzást) és a közlekedési elérhetőséget is. A közlekedési elérhetőség térképei –
természetesen – nagymértékben hasonlítanak a munkavállalási céllal ingázók térképére.
Az alacsony közúti elérhetőségi idővel rendelkező területek a fő közutak mentén
elnyúlnak. A 8. sz., a 77. sz., a 73. sz. és a 82. sz. főutak vonalán a távolabbi településekről is rövidebb idő alatt elérhető Veszprém közúton.

3-3. ábra: A Veszprémbe ingázók lakhelye

A település munkavállalói között – megyén belüli helyzete miatt is – jóval kevesebb bejárót találni Veszprém megye nyugati területeiről. Pápa, Devecser és Tapolca térségéből már csak a nagyobb településeken van jelentős számú Veszprémbe ingázó.
A megye keleti felében viszont szinte nincs olyan település, ahol a dolgozó lakosok legalább tíz százaléka ne Veszprémbe járna munkába. Harminc településen a 30%-ot, nyolc településen pedig az 50%-ot is eléri a megyeszékhelyen
dolgozók aránya – ezek a települések kötődnek legszorosabban a megyeszékhelyhez munkaerő piaci szempontból.

3-4. ábra: Veszprém közúti elérhetőségi ideje
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A közösségi közlekedési elérhetőség hasonló a közútihoz, bár több esetben jelentős különbségeket is tapasztalni. A vasúti közlekedés – amennyiben rendelkezésre
áll - a legtöbb település esetében gyorsabb elérést tesz lehetővé, mint az autóbuszos közlekedés. A legfeltűnőbb ez a Székesfehérvár - Szombathely vasúti fővonal
mentén. Ajka, Székesfehérvár, de még Gárdony is gyorsabban elérhető közösségi
közlekedéssel, mint sok, jóval közelebb található település.
Megjegyzendő viszont, hogy – főleg a domborzatból adódóan - a Veszprémtől
közvetlenül északra lévő térségek nehezebben megközelíthetőek. A megyeszékhellyel közvetlenül határos Lókút például közösségi közlekedéssel rosszabbul elérhető, mint Székesfehérvár.
3-6. ábra: Sűrűn járó helyközi autóbuszok járatszámai munkanapon Veszprémbe

Az autóbuszok járatszámát tekintve a 8. sz. főút menti nagyobb települések emelkednek ki, de gyakorlatilag minden irányba jelentős számú autóbusszal elérhetőek a nagyobb települések.
A mobilitási tervben vizsgált funkcionális várostérség lehatárolásakor törekedtünk a lehető legpontosabb, ugyanakkor egyszerűen értelmezhető szempontok
figyelembevételére.

Azokat a településeket tekintjük a funkcionális várostérség részének, ahonnan közúton legfeljebb harminc perc alatt elérhető a megyeszékhely, és a
munkavállalók legalább harminc százaléka a településről Veszprémbe jár
munkába. Ezeknek a feltételeknek összesen huszonhat település felelt meg.
Közülük Herend, Balatonalmádi és Berhida városi jogállású, a többi pedig
község.
3-5. ábra: Veszprém elérhetőségi ideje közösségi közlekedéssel

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
A funkcionális várostérség kelet-nyugat irányba mintegy negyvenkét, észak-déli
irányba harminchét kilométer kiterjedésű. A huszonhat településen 2015-ben
45.500 fő lakott, tehát a megyeszékhely 60.800 fős lakosságának mintegy
háromnegyedét tették ki.

3-7. ábra: Veszprém funkcionális várostérsége

1

KSH népszámlálási adataiból származtatott értékek
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Lakosságszám
Herend
3360
Márkó
1166
Öskü
2283
Balatonalmádi
9062
Berhida
5955
Nemesvámos
2519
Eplény
521
Szentkirályszabadja
2037
Litér
2037
Alsóörs
1401
Városlőd
1387
Hajmáskér
3104
Olaszfalu
1105
Lovas
432
Királyszentistván
468
Felsőörs
1565
Vilonya
605
Bánd
668
Szentgál
2703
Tótvázsony
1211
Sóly
474
Veszprémfajsz
261
Hidegkút
442
Hárskút
652
Lókút
507
Csehbánya
266
Összesen
46191
Funkcionális várostérségen kívüli
települések (összesen 53 db)
Település

Veszprémbe
ingázók száma1
500
400
400
1200
700
720
100
500
400
200
200
900
200
80
100
300
100
100
500
200
100
80
100
100
50
40
8270
7255

Közigazgatási
kapcsolódás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprémi járás
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprém megye
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprémi járás
Veszprém megye
Veszprém megye

3-2. táblázat: A funkcionális várostérség települései
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3.2. SZAKPOLITIKAI TERVEZÉSI KERETEK
A mobilitási terv készítését alapvetően meghatározzák az európai uniós irányelvek, az ezeknek megfelelően elfogadott országos és térségi szakpolitikai és fejlesztéspolitikai keretek, s természetesen Veszprém város különböző fejlesztési stratégiái, programjai, s előkészítés vagy megvalósítás alatt álló projektjei. Fontos
mindezek áttekintése, mert a fejlesztési célok kijelölésénél e dokumentumok viszonyítási pontot, esetleg korlátot jelentenek.

3-8. ábra: Veszprém vonzáskörzetének különböző lehatárolásai

Az elsősorban mobilitási szempontokat figyelembe vevő lehatárolás valamivel tágabb, mint a KSH Veszprémre vonatkozó nagyvárosi település-együttes
lehatárolása, ugyanakkor szűkebb kiterjedésű, mint a 2014-es Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott funkcionális várostérség.
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Mobilitást
befolyásoló
célkitűzések

Közlekedést befolyásoló
célkitűzések

Mobilitást befolyásoló helyzetértékelés

Közlekedést
befolyásoló
helyzetértékelés

3.2.1. Nemzetközi szintű dokumentumok
Európai teherszállítási logisztika: a
fenntartható mobilitás kulcsa (2006)
túlzsúfoltság
 az
áruszállítás
gyors növekedése is
növekvő CO2 kibocsátás
szerepet játszik a
jelentős zajterhelés
városi terek forlégszennyezettség
galmi torlódásaiközúti balesetek nagy száma
nak kialakulásában
pazarló üzemanyag és energia felhasználás a közlekedés területén

Fehér Könyv: Útiterv az egységes európai
közlekedési térség megvalósításához (2011)

magas zajszint
alacsony energiahatékonyság
szűk keresztmetszetek
torlódások, túlzott gépkocsi használat
kőolaj alapú üzemanyag használat jelentős
CO2 kibocsátással jár
 megnövekedett személy- és teherforgalom
 biztonságot adó városi közlekedés hiánya
 közös gondolkodás hiánya

 a szén-dioxid-kibocsátásoknak mintegy negyede
tudható be a városi közlekedésnek
 a városi közlekedés jelentősen hozzájárul az ÜHG
kibocsátásának növekedéséhez
 a közúti balesetek 69%-a városokban következik be
az EU területén
 a növekvő gépkocsi használat torlódásokat idéz elő
 jelentős a közlekedés zajszennyezése is
 a városi terek leértékelődésének veszélye fennáll















 alternatív közlekedés előnyben részesítése
 közösségi közlekedés hatékonyságának növelése
 a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” gépjárművek használatát 2030-ig felére kell csökkenteni,
2050-re pedig teljesen ki kell küszöbölni
 a közlekedés okozta egészségügyi kockázatok csökkentése
 intermodális csomópontok kiépítése
 az elavult városi járművek kivezetése és környezetbarát eszközpark kiépítése
 elektromos, hidrogénüzemű és hibrid technológiák
előnyben részesítése
 gyalogos és kerékpáros közlekedés támogatása
 a torlódások és a kibocsátások visszaszorításához
komplex stratégiára van szükség, mely kitér a területhasználat-tervezés, az árképzési rendszerek, a
hatékony tömegközlekedés, valamint a nem motorizált közlekedési módok támogatása témakörökre

 hatékony közlekedési rendszer  logisztika és közle-  az energiafogyasztás és az
kiépítése
kedéspolitika szoerőforrás-használat csökrosabb összekapkentése
 koordinált cselekvés
csolása
 energiatakarékos eszkö különböző szintű együttműködés
zök használatának ösza problémák hatékony megoldá-  multimodális láncok egyszerűsítése
tönzése
sához.
 a fenntartható városi mobilitás  szabályozási struktúra kialakítása
terv készítése
 át kell térni a
környezetbarátabb
szállítási módokra







közlekedési torlódások csökkentése
zöldebb városok és nagyvárosok
intelligens városi közlekedés
akadálymentes közlekedés
biztonságot adó városi közlekedés
alternatív közlekedési módok támogatása,
biztonságosabbá tétele
 gyalogos közlekedés és kerékpározás népszerűsítése

 összhangba kell állítani a városok gazdasági
fejlődését, a megközelíthetőségét, az életminőségének javítását, és a környezetvédelmi
szempontokat
 magánszektor szorosabb bevonása a fejlesztési és üzemelési feladatokba
 zöldebb közbeszerzési eljárások
 zöld zónák kialakítása belvárosi övezetekben

A városi mobilitás cselekvési
terve (2009)

EU2020: Az intelligens,
fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája
(2010)
 az intermodális közlekedési csomópontok
szűk kapacitásúak
 a szennyezőanyag-kibocsátás fő színtere a
városi közlekedés

Zöld Könyv: A városi mobilitás új kultúrája
felé (2007)

 Európa lakosságának 72%-a él városi övezetben
 az EU bruttó hazai termékének
mintegy 85%-át a városokban állítják elő

 egészséges városi környezet kialakítása
 hozzáférés javítása a csökkent
mobilitású személyek számára
 a zöld övezetekhez való jobb
hozzáférés

3-3. táblázat: Nemzetközi szintű dokumentumok illeszkedése

 munkaerő EU-n belüli
mobilitásának megkönnyítése, ösztönzése
 vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítása
 digitális társadalom
 innováció támogatása
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3.2.2. Országos szintű dokumentumok
Partnerségi Megállapodás 2014-2020
(2014)
 a multimodális és az intelligens megoldások alacsony szinten állnak
 a fenntartható városi közlekedési rendszerek szűk keresztmetszetekkel rendelkeznek (kapacitás, közlekedésbiztonság)
 az ERFA források 5%-át fenntartható városfejlesztési intézkedésekre kell fordítani

Terület- és településfejlesztési
operatív program (2015)

 a közszolgáltatások elérhetősége sok városban alacsony színvonalú
 a vállalkozások piacra jutását akadályozza
a mobilitási lehetőségek támogatásának
hiánya (hosszú eljutási idők)
 az alacsony mobilitás a foglalkoztatás bővülését nehezíti
 a vidéki térségből nagy az elvándorlás, ami
munkaerőhiányt okoz

 a nagyvárosok fejlődése nem eléggé
koordinált, erős a szuburbanizáció
és a városok terjeszekése
 a város-vidék kapcsolata romlott
 a térszerkezet megváltozásának
nyertesei a vidéki városok, nagyvárosok, amelyek szigetszerűen emelkednek ki környezetükből
 korlátozott munkaerő mobilitás
 Nyugat-Dunántúlon a városok
munkaerőhiánnyal küzdenek
 fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének javítása és a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében
 fenntartható városi közlekedés támogatása
 közösségi és kerékpáros közlekedés
fejlesztése, az utazási idők rövidítése érdekében
 környezetbarát közlekedési rendszerek elősegítése
 közlekedési útvonalak fejlesztése,
minőségének javítása.
 elérhetőség javítása

 a gyalogos, kerékpáros és az alternatív
közlekedési módok javítása az infrastruktúra, a modalitás, a szervezési rendszerek
és a biztonság területén
 szükséges a közlekedési infrastruktúra
elemek fejlesztése, a multimodális csomópontok kialakítása, a kerékpáros kapcsolatok javítása, a járműpark modernizálása,
utastájékoztatási rendszerek kiépítése, valamint a közlekedésbiztonság fejlesztése
 közlekedési módváltásra irányuló szemléletformáló akciók
 a nemzeti szintű ERFA források 5%-át
fenntartható városfejlesztési intézkedésekre kell fordítani, amiben a klímaadaptációs szempontokat is figyelembe kell
venni
 városi, elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése










Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Stratégia (2013)
Koncepció (2013)
EU átlagnál kedvezőbb közlekedési munkamegosztás  a közösségi közlekedési vállalatoknak gyengül a
pénzügyi helyzete, ami romló járműparkot és jáinfrastruktúra egyes elemeinek kritikus leépülése, alulratritkítást okoz
finanszírozottság
 helyi közösségi személyszállítás forgalmának
javuló tendenciájú közlekedésbiztonság
visszaesése
közúti közlekedés magas ÜHG és légszennyező anyag
kibocsátása
öregedő, lassan változó, alacsony energiahatékonyságú
és környezetszennyező járműállomány
alacsony fokú multimodalitás és interoperabilitás
hiányos adatbázisok, gyenge stratégiai tervezés
 az átlagos utazási távolságok enyhén növekedett
az elmúlt években (még mindig alacsony az EU átpiaci verseny akadályozása
laghoz képest), mely a mobilitás növekedésére utal
 Veszprém gazdasági, társadalmi helyzete kedvező
a térségben, sokszínű húzóiparának köszönhetően
 jelentős oktatási központ
 nagy területre terjed ki a hatásterülete (pl. keletBalaton és Várpalota)
 kedvezőtlen demográfiai folyamatok (csökkenő
születésszám)

 erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése
 társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási
szerkezet erősítése
 szállítási szolgáltatások javítása
 fizikai rendszerelemek javítása
 utazási körülmények javítása, közlekedési láncok öszszekapcsolása
 buszközlekedés fejlesztése elővárosokban, ahol nincs
vasúti kapcsolat
 közlekedésbiztonsági beavatkozások
 személyszállító vasúti jármű és autóbusz csere program
 közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú
tervezése
 vasúti szolgáltatások fejlesztése a városok térségében
 módváltó rendszerek (P+R és B+R) fejlesztése
 városi áruszállítás fejlesztése
 vasúti csomópont és állomásfejlesztés
 meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése
 elkerülő utak fejlesztése

 közösségi közlekedés fejlesztése
 klímabarát városi közösségi közlekedés kialakítása
 gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése
 városok közötti úthálózat fejlesztése
 integrált, egymást kiegészítő vasúti és autóbusz
közlekedés kialakítása
 intermodális csomópontok kiépítse
 P+R és B+R parkolók létesítése
 összehangolt menetrend kialakítása
 a városok köré szerveződő települések legyenek
elérhetőek közúton és közösségi közlekedéssel is

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Partnerségi Megállapodás 2014-2020
(2014)
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Terület- és településfejlesztési
operatív program (2015)



 a munkavállalók földrajzi mobilitásának
elősegítése, lakhatási és közlekedési lehetőségek bővítése
 foglalkoztatás
előmozdítása
aktív
munkaerőpiaci eszközök alkalmazásával
 helyi gazdaságok élénkítése térségi szervezéssel, szereplők aktív bevonásával
 turizmus fejlesztés
 tudatos, takarékos lakossági fogyasztói
szokások kialakítása a lakosság és a vállalkozások körében

 helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése, üzleti infrastruktúra fejlesztése
 fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése
 munkaerő mobilitás biztosítása a
közlekedési feltételek javításával
 ipari parkok, logisztikai központok
minőségi, komplex szolgáltatásfejlesztése
 város-vidék kapcsolatának erősítése
a helyi gazdaság és munkaerőpiac
megerősítéséhez












Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégia (2013)
intermodális infrastruktúra fejlesztése
európai, országos kerékpárforgalmi hálózati hiányzó
elemeinek kialakítása
környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok érvényesülése
egészség- és vagyonbiztonság javulása
gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése
foglalkoztatás javulása
lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása
területi egyenlőtlenségek mérséklése
társadalmi igazságosság, méltányosság javítása
közfeladatok és közszolgáltatások költséghatékony ellátása, hosszú távú, kiszámítható finanszírozása
ösztönzési rendszer (díjak, támogatások, szemléletformálás) összehangolt fejlesztése
hatékony tervezési, szabályozási, intézményi, monitoring háttér biztosítása

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció (2013)















helyi gazdaság élénkítése
tudásalapú ipar megerősítése
ipari zónák rehabilitációja
barnamezős beruházások ösztönzése
energiatakarékosság és -hatékonyság növelése
megújuló energia-felhasználás részarányának növelése, beszerzés diverzifikálása
többközpontú városhálózat-fejlesztés, decentralizált térszerkezet kialakítása
utazási igény és távolság csökkentése vegyes területhasználattal
integrált városfejlesztési koncepciók, várostérségek együtttervezése
keresletorientált várostervezés és fejlesztés
épített környezet megóvása, fenntartható fejlesztése
környezettudatos térhasználat ösztönzése, szemléletformálás.
leromlott városrészek fejlesztése

3-4. táblázat: Országos szintű terület- és közlekedésfejlesztési dokumentumok illeszkedése
Nemzeti Fenntartható
Magyarország Megújuló
Fejlődési Keretstratégia
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 (2008)
Energia Hasznosítási Cse(2013)
lekvési Terv (2010)
 közösségi infrastruktúra  a felszín közeli ózon, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid ma-  lakosság nem rendelkezik
helyenként rendkívül legas koncentrációja figyelhető meg a városokban, ami
elegendő
információval
pusztult
egészségügyi kockázatokat jelent
életmódjának (közlekedési
módok, környezetvédelem,
 közlekedési eredetű lég-  a közúti közlekedés forgalma évente 3-4%-os ütemben nő
fenntarthatóság, energiatuszennyező anyagok kibodatosság) környezeti hatácsátása növekedik
sairól
 a mobilitási igények növekednek

Nemzeti Energiastratégia 2030
(2012)
 a közlekedés üvegházhatású gáz kibocsátása maga
 közlekedés által okozott CO2 emiszszió 1990 és 2008 között 24%-kal nőtt
 hazai járműpark átlagéletkora meghaladja a 10 évet
 a gépjárművek száma fokozatosan
közelíti a nyugat-európai szintet
 áruszállítás modal splitje kedvezőtlenül alakult az elmúlt évtizedekben
 a vasút jelentős lemaradásban van

Energia és Klímatudatossági
Szemléletformálási
Cselekvési Terv (2015)
 a közlekedés az ÜHG gázok
kibocsátásának egyik legjelentősebb forrása
 a közlekedés eredetű szenynyezőanyag kibocsátásért elsősorban a túlzott egyéni
gépjárműhasználat a felelős
 fosszilis alapú közlekedéssel
összefüggő légszennyezettség jelentős egészségügyi
kockázatot jelent a városban
élők számára
 közösségi közlekedés a szolgáltatási alacsony szintje,
magasnak tűnő ára, valamint
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Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia
(2013)

 a belterületek aránya nő,
a városok egyre beépítettebbek
 a falvak elnéptelenednek, inaktív beépített területek aránya nő
 fokozódik a városok környezetterhelése
 szabályozás egyenetlensége
 zöld közlekedés: környezeti célú beruházások támogatása, valamint szabályozási eszközök módosítása

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 (2008)
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Magyarország Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (2010)

 a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai a városi környezetben még erősebben érezhetőek (a sűrűn beépített területeken 2-8oC fokkal melegebb a hőmérséklet)

 a közlekedési szennyezőanyag kibocsátás mérséklése
 magasabb
bioüzemanyag
komponenst
tartalmazó
 a gyalogos és a közösségi közlekedést használók arányámotorhajtóanyagot,
vagy
nak növelése
tiszta bioüzemanyagot fel környezetbarát szállítási módok népszerűsítése
használni képes járművek
 közösségi közlekedés arányának növelése
elterjedése
 kevesebb torlódás elérése
 elektromobilitás program
 energiafelhasználás csökkentése
elindítása (elektromos au felkészülés az alternatív energia-meghajtású közlekedési
tók, töltőállomások kiépíeszközök elterjedésére
tése, kedvezmények)
 külvárosi övezetekben parkolók létesítése
 szállítási igények optimalizálása városi útdíjak bevezetése
révén
 belső övezetekben forgalomkorlátozások életbeléptetése
 növelni kell a kerékpáros közlekedés részarányát, amihez
a városokban is tovább kell bővíteni a kerékpárhálózatot
 tudatosabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb infrastruktúrafejlesztés a közösségi fejlesztésekben

 a vállalkozói tőke és az  belvárosi övezetek élhetőbbé tétele
 fogyasztók környezettudainnováció erősítése
tosságának, környezetkul tudatos várostervezés révén a közlekedési igények csöktúrájának és környezet-eti a foglalkoztatás bővítése
kenthetőek
kájának fejlesztése, infor városi környezet minő-  szemléletformálás a klímatudatos közlekedésre
mációs kampányokkal, köségének javítása
zösségi együttműködések
 város-vidék kapcsolatámegvalósításával
nak erősítése

Nemzeti Energiastratégia 2030
(2012)

 növekvő igények és fokozott verseny
a fogyatkozó erőforrásokért
 növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, miközben azok előrejelzésének pontossága csökken

 megújuló energia aránya eléri a 10%-ot
2020-ra a közlekedés területén
 közösségi közlekedési rendszerek biogáz üzemanyagokra való átállítása
 személygépkocsi állomány esetén kiemelt cél az elektromos hajtású
és/vagy hidrogén üzemű járművek elterjedése
 közúti áruszállítás elterelése a vasúti és
vízi szállítás irányába
 felkészülés az olajhozamcsúcs utáni
közlekedési struktúraváltásra
 közlekedés energiafogyasztásának és
környezeti terhelésének csökkentése
(mobilitási igények csökkentése, közlekedési módváltás, kapacitások optimalizálása, járműfejlesztés és fiskális eszközök által)
 energiatakarékosság, hatékonyság növelés, forrásdiverzifikáció, átlátható
verseny
 szemléletformálás, valamint kibocsátás-csökkentés és klímaváltozás adaptáció
 megújuló- és atomenergia

3-5. táblázat: Országos szintű energiafelhasználás és fenntarthatóság témakörű dokumentumok illeszkedése

Energia és Klímatudatossági
Szemléletformálási
Cselekvési Terv (2015)
a kényelmi szempontok miatt népszerűtlen
 egyéni közlekedés valódi
költségvonzatának helytelen
a lakossági megítélése
 klímatudatos/zöld fogyasztói szemlélet gyakran nem
párosul cselekvéssel
 zöldfelületek értéke nem
minden esetben kap szerepet és kellő hangsúlyt a döntési és tervezési folyamatokban

 fenntartható mobilitás elérésnek eszköze a szemléletformálás
 megfelelő értékrend kialakítása

 figyelemfelhívás
a
kis
karbonlábnyomú termékekre
és szolgáltatásokra
 energiafelhasználás helyi és
globális környezeti hatásaival
kapcsolatos ismeretek átadása

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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3.2.3. Megyei és települési szintű dokumentumok
Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (2014)

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója (2015)

Veszprém MJV Településfejlesztési Koncepciója (2014)
 a gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolás és az elkerülő utak bővítése szükséges, a mellékutak nem igényelnek kapacitásnövelést
 a regionális vasútvonalak forgalmi szerepe igen alacsony
 a városközpontban elhelyezkedő autóbusz pályaudvar
kedvező szolgáltatást nyújt, jelentős forgalmat bonyolít
 a település döntő részének helyi autóbusz elérhetősége jó
 a gyalogos közlekedés elsősorban a városközpont területén belül jelentős, az adottságok a kerékpározásnak nem
kedveznek
 a Kórház körüli parkolás nincs megoldva
 a környezeti terhelés döntő része a közlekedésből származik
 egyes területeken jelentősek a szintkülönbségek, változatos a domborzat
 kismértékben növekvő lakosságszám várható
 kedvezőek a munkanélküliségi és gazdasági adatok
 sok a védett terület, de jelentős, a beépítetlen terület is
 jó az oktatási és egészségügyi ellátottság, komoly kulturális szerep

 jövőkép: javulnak a gazdaságfejlesztés
infrastrukturális
feltételei úgy a K-Ny-i, mint
az É-D-i irányú közúti és vasúti kapcsolatok vonatkozásában
 jövőkép: a belső közlekedési
hálózat javításával, valamint
a közösségi közlekedés feltételei javításával javul a munkahelyek és az ellátást biztosító
központok elérhetőségei
 a helyi és térségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
 fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése.

 a szolgáltatásokhoz és a munkahelyekhez való hozzáférés tekintetében, alternatív lehetőségek kiaknázásán túl elsősorban a közösségi és
közúti közlekedés javítása szükséges
 a térségi és városi közlekedési hálózat fejlesztése, tömegközlekedés optimalizálása
 a távolsági közösségi közlekedés versenyképességének javítása
 a ráhordó vasúti közlekedés kialakítása
 a fenntartható közlekedési módok
szerepének növelése a helyi közlekedésben
 intermodális csomópontok kialakítása (P+R és B+R, összehangolt menetrend)













Veszprém MJV Integrált Településfejlesztési Stratégia
(2014)
közepes minőségű nagytérségi kapcsolatok, komoly és várhatóan növekvő közlekedési terhelés, városon belül hiányos
kapcsolatok
a környezetterhelés elsősorban közlekedési eredetű, az autóbusz pályaudvar térsége fokozottan érintett
parkolási nehézségek több városrészben
jelentős forgalomgeneráló intézmények problémái (pl. kórház, Aréna)

 tagolt domborzat
 enyhén növekvő, lassan elöregedő népesség, nagyszámú fiatal betelepülő
 nagyszámú ingázó munkavállaló
 kiemelkedő egészségügyi, oktatás, kulturális és közigazgatási szerepkör
 a szezonálisan jelentkező turizmus, számos fesztivál, valamint a Veszprém Aréna időszakosan jelentkező nagymértékű látogatószáma
jó távolsági közlekedési kapcsolatok biztosítása
 fejlesztendő nagytérségi közúti kapcsolatok, elkerülő utak
bővítése
nehezen átjárható területek átstrukturálása, a forgalmas
 kerékpárút fejlesztés Balatonfüred irányába
központok, funkciók városszerkezetbe illő elhelyezése
tényleges alternatívát jelentő autóbusz közlekedés fenn-  parkolási lehetőségek bővítése az egyes városrészekben
tartása
 akadálymentesítés, gyalogos és kerékpáros közlekedés fejakadálymentesítés, kerékpáros közlekedés fejlesztése
lesztése
a parkolóhelyek kérdéskörének területileg differenciált  a városrészek kapcsolatainak fejlesztése, feltáró utak kiépíkezelése
tése
környezetkímélő megoldások támogatása
 intermodális csomópont kiépítése
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Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (2014)



 térszerkezet tudatos alakí- 
tása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése

 természeti-, táji és egyéb fon- 
tos erőforrások megőrzése,
fenntartható
használata,
energiahatékonyság és környezetünk védelme
 alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági felé történő
elmozdulás támogatása minden ágazatban

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója (2015)
a tömegközlekedés fejlesztése az igényekhez igazodó szolgáltatásként
gyalogos, kerékpáros, valamint
elektromos és gázüzemű busz közlekedéssel kombinált rendszere fejlesztése
többközpontú térfejlődés támogatása, amely révén a szolgáltatások
közelebb kerülnek a lakossághoz és
a gazdaság szereplőihez
fenntartható térhasználat
a mobilitás erősítése az élhetőség javítása és a munkahelyek elérése érdekében

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Veszprém MJV Településfejlesztési Koncepciója (2014)

Veszprém MJV Integrált Településfejlesztési Stratégia
(2014)

 harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése
 stratégiai cél a fiatalodó, aktív környezettudatos, megújuló
város
 értékek megőrzése, jól működő városszerkezet kialakítása
 népességszám megtartása megfelelő életkori összetétel  a régió megkérdőjelezhetetlen oktatási, kulturális és turisztikai központjává válása
mellett
 társadalmi különbségek csökkentése, az oktatáshoz, az  az alulhasznosított területek gazdasági, szolgáltató és intézményi fejlesztése
egészségügyi- és egyéb szolgáltatásokhoz, a kultúrához
való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása

 intermodális csomópont kialakítása
 tehermentesítő és a kihasználatlan területeket feltáró utak
létesítése
 Jutaspuszta vasúti elkerülése, Szentkirályszabadja számára iparvágány kiépítése
 parkolóház építése a kórház számára, parkolóhelyek kialakítása a településen
 akadálymentes, kényelmes gyalogos közlekedés kiépítése
 forgalomcsillapítás a belvárosban
 Bakony-Balaton térségi kerékpáros kapcsolatának megteremtése, a városon belüli összefüggő belső kerékpárhálózat létrehozása
 barnamezős területek fejlesztésének előnyben részesítése
 kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése a kijelölt területeken

 új összekötő és tehermentesítő utak (Házgyári útról bevezető, az iparterületig futó gyűjtőút; kelet-nyugati főtengely,
Henger utca fejlesztése, észak-déli tengely II. ütem; Aranyos
völgyi gyűjtőút) építése
 csomópontok áteresztőképességének fejlesztése
 parkolóház építése a kórház kiszolgálására
 kerékpárút-hálózat fejlesztése (belváros-vasútállomás és a
vasútállomás-északi iparterület összekötése)
 Kulturális negyed fejlesztése - városszerkezeti kapcsolatok,
forgalomszervezés és parkolásszabályozás megújítása, látványlift építése
 elektromos töltőállomás hálózat kiépítése
 barnamezős gazdaságfejlesztés
 zöldmezős gazdaságfejlesztés - a repülőtér és a 8. sz. főút közötti területen
 modern, partnerközpontú közigazgatás fejlesztése
 új rekreációs helyszínek fejlesztése (családi strand projekt,
Takács kerti sportkomplexum, Séd-völgy fejlesztése)

3-6. táblázat: Megyei területi és településfejlesztési dokumentumok illeszkedése

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Veszprém MJV Integrált Területi
Programja 2014-2020 (2015)

Közlekedést befolyásoló helyzetértékelés








Mobilitást
befolyásoló
célkitűzések

Közlekedést befolyásoló
célkitűzések

Mobilitást
befolyásoló
helyzetértékelés












 önkormányzati gazdasági területek fejlesz- 
tése és elérhetőségük javítása
 élhető, vonzó település megteremtése

 a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése

Veszprém MJV Intermodális Pályaudvar
és Kapcsolódó Közösségi Közlekedési
Fejlesztések RMT (2015)
több, jelentős forgalmat vonzó létesítmény
a városban
a parkolók kihasználtak, de kapacitáshatárukat nem érték még el
a vasúti forgalom nem meríti ki a lehetőségeket
az autóbusz hálózati lefedettség és forgalom sűrűsége átlag feletti, de számos megoldandó probléma van
nagy számban épültek ki az elmúlt években
kerékpáros útvonalak, megindult a különálló szakaszok hálózatosodása
a vasútállomáson nagy rendelkezésre álló
terület, de külpontos elhelyezkedés
az autóbusz-állomás egy működő városközponti közösségi tér, de túlterhelt közlekedési szempontból
meghatározó térségi szerep a közigazgatás,
a kultúra, az oktatás, a tudomány, a gazdaság, a munkaerőpiac, az egészségügy és a
turisztika területén
magas a bejárók aránya a közoktatási intézményekbe
közlekedési igények kielégítése az élhetőség megőrzésével, a gazdasági esélyek javításával
a belvárosban a gépjármű forgalom mérséklése, a gyalogos, kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
a közúti közlekedés feltételeinek fejlesztése
a külső területeken
a baleseti veszteségek minimálása, a közlekedési légszennyezés és zaj mérséklése
akadálymentesítés
a gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése, foglalkoztatás javítása
a területi egyenlőtlenségek mérséklése, társadalmi igazságosság, méltányosság javítása

30
Veszprém MJV KörnyeEnergetikai Stratégia
zetvédelmi Programja
2010-2025 (2011)
2015-2020 (2014)
 a kerékpártárolók kielégítik a meglévő  a légszennyezettség leg-  jelentős a forgalmi terhelés a
igényeket, problémát azok minősége
főbb meghatározó tényeHotel Veszprém előtti útszakaokozza
zője a közúti közlekedés
szon
 meglévő kerékpáros főhálózat hiányos,  a csúcsforgalom torlódá-  a kerékpáros fejlesztések eddig
melynek döntő többsége gyalog-keréksai kedvezőtlenül befolyáegyediek voltak, nem volt hoszpárútból, vagy önálló kerékpárútból áll
solják a légszennyezettsészú távú terv
get
 meglévő hálózat állapota többségében
 az alternatív meghajtású jár a zajhelyzetet a város túlmegfelelő, de sok lokális probléma van
művek száma minimális
nyomó részén a közúti
közlekedéstől eredő zajkibocsátás határozza meg
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi
Hálózati Terv (2016)

 Veszprém a domborzati adottságok mi-  jelentős kiterjedésű, teratt, a kerékpározás szempontjából nem
mészeti szempontból vétartozik az ideális adottságú városok
dendő területek
közé





 az úthálózat és a közlekedési eszközök (autóbuszok) modernizálása, valamint a közösségi, illetve
a kerékpáros közlekedés
részarányának a növelése
 a levegő állapotának javítása és a környezeti zajterhelés csökkentése a gépjárműforgalmat érintő intézkedésekkel
 az egyedi településkarakter megőrzése, történeti
városszerkezet védelme,
épített értékek védelme
 a természeti értékek védelmének
fenntartása,
erősítése

 a közösségi közlekedés fejlesztése és pozitív diszkriminációja,
kedvező
forgalomirányítás,
modern utastájékoztatás
 a gyalogos közlekedés vonzóbbá tétele
 a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és feltételeinek javítása

 a környezettudatos gondolkodás fejlesztése és a klímavédelmi szempontok érvényesítése a településfejlesztésben,
fenntartásban
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Veszprém MJV Integrált Területi
Programja 2014-2020 (2015)

Veszprém MJV Intermodális Pályaudvar
és Kapcsolódó Közösségi Közlekedési
Fejlesztések RMT (2015)

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi
Hálózati Terv (2016)


 Pápai út és Házgyári út összekötése a Henger utca fejlesztésével
 Ipari területhez kapcsolódó gyűjtőút fejlesztése
 Kelet-Nyugati főtengely I. és II. ütem – Ipari
terület fejlesztés
 Budapest u. - Brusznyai u - Mártírok u. Bajcsy-Zs. U. - találkozásában körforgalmi
csomópont kiépítése és kerékpárút építése
a vasútállomás és a belváros között
 Mélygarázs építése a Színházkertben

 Új rekreációs helyszínek I. és II. ütem
 Kulturális negyed I. ütem gazdasági funkcióval
 Kulturális negyed II. ütem gazdasági funkcióval

 Intermodális csomópont kialakítása a vasútállomás mellett, P+R parkolók, B+R tárolók kialakítása, új autóbusz-állomás és autóbusz telephely létesítése
 a belvárosi autóbusz-állomás megszüntetése, helyette Bagolyvár közlekedési csomópont kialakítása
 új városi autóbuszos közlekedési hálózat
 átalakított térségi és országos autóbuszos
útvonalak
 E-mobilitás, megújuló energiaforrások
hasznosítása
 Séd völgy Várral való kapcsolatának fejlesztése két felvonó létesítésével
 minőségi átszállópontok kialakítása a város
több területén
 autóbuszos előnyben részesítés (jelzőlámpás csomópontok forgalomtól függő irányítása, buszsávok)
 intelligens városi közösségi közlekedés
rendszer kialakítása

Veszprém MJV Környezetvédelmi Programja
2015-2020 (2014)
a gazdaság és természetvédelem érdekeinek öszszehangolása
a közösségi közlekedésben új járművek üzembeállítása, gázüzemre átállás
nem motorizált és közösségi közlekedési módok
kedvezményezése, infrastruktúrájának fejlesztése,
népszerűsítése
zajtérképek
készítése,
zajmonitoring rendszer
felállítása

 Pápai úti megemelt kerékpársáv

 Henger u. elválasztott gyalogkerékpárút
 Belső gyűrű (Pápai út - Jutasi út) meg
emelt kerékpársáv
 Táncsics utca kerékpáros nyom
 Aranyoskút u., Árpád u.-Pajta u. kerékpáros nyom
 Jutasi út elválasztott gyalogkerékpárút,

és kerékpársáv
 Ady Endre u. kerékpáros nyom
 Lóczy Lajos u. kerékpáros nyom
 Zirci kerékpáros nyomvonal kiépítése
 Balatonalmádi kerékpáros útvonal fejlesztése
 Balatonfüredi kerékpáros útvonal kiépítése
 Nemesvámosi kerékpáros útvonal fejlesztése
 Bándi kerékpáros útvonal kiépítése
 több egyirányú utca ellenirányú megnyitása a kerékpárosok számára
 több forgalomcsillapított övezetek kijelölése
 szemléletformálás
 az egyedi településkarakter, városszerkezet megőrzése, beépítések korlátozása a látvány szempontjából fontos területeken
 lakótelep-rehabilitáció,
önkormányzati bérlakás
állomány fejlesztése
 a környezeti nevelés fejlesztése

3-7. táblázat: Települési szintű egyéb dokumentumok illeszkedése

Energetikai Stratégia
2010-2025 (2011)

 körforgalom és egyirányú forgalmi rendek kialakítása a túlterhelt központban
 helyi autóbusz járatok menetrendjének és útvonalainak a lakossági igényekhez igazítása,
valósi idejű utastájékoztatás
 intelligens forgalomirányítási
rendszer kialakítása
 őrzött parkoló kialakítása a város szélén, ahonnan autóbuszszal érhető el a belváros
 kerékpárkölcsönző és -megőrző szolgáltatás kialakításának
előkészítése
 hiányzó gyalogos és kerékpáros
összeköttetések megteremtése
 Jutasi úton a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése
 környező települések kerékpáros kapcsolatainak kiépítése
 elektromos töltőállomások létesítési feltételeinek vizsgálata
 zöldfelületek növelése, meglévőek megújítása, fenntartása
 Aranyosvölgy, mint mintavárosrész fejlesztése
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3.3. MOBILITÁST BEFOLYÁSOLÓ HÁTTÉR
A vizsgált terület domborzati, környezeti adottságai meghatározzák a közlekedési
hálózat bizonyos jellemzőit is. Ugyanígy a lakosság demográfiai, társadalmi, gazdasági helyzete természetszerűleg befolyásolja a mobilitási igényeket, és a közlekedési hálózat igénybevételét hosszútávon. Ezek közül a legfontosabbakat tekintjük át a fejezetben.
3.3.1. Városszerkezeti és környezeti háttér
Veszprém és környéke nagyon változatos domborzattal rendelkezik, mivel a település a Bakony déli és a Balaton-felvidék északi határán helyezkedik el. A Sédvölgyben kialakult város viszonylag magas térszínen fekszik, területén belül jelentős, 30-60 méteres szintkülönbségek is előfordulnak. A település közigazgatási
területének nem lakófunkcióval bíró részei kettős képet mutatnak. Északra a Bakony hegylábain jelentős erdővel borított térségek, délre pedig mezőgazdasági
művelésre használt szántóföldek vannak. A napsütéses órák száma viszonylag
magas, ami kedvező feltételeket teremt a napenergia elektromos célú hasznosítására.
Az egyedi városképet kialakító domborzati viszonyok a település szerkezetét is
meghatározzák. Az egyes városrészek közötti kapcsolatban fontos szerepe van a
Séd völgyhálózatának. A középkori városmagból először a völgyek irányába terjeszkedett a település, majd a későbbiekben épültek be a köztes részek is. Így alakult ki a domborzati adottságokhoz igazodó útgyűrűs szerkezet, amit sugárirányú
utak tagolnak. A város képét jelentősen befolyásolta az 1950-es években megépült
külső útgyűrű is, ami lehetővé teszi, hogy a 8. sz. főút átmenő forgalma elkerülje
a Belvárost.

3-9. ábra: Városszerkezet és területhasználat
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A városszerkezet alapján Veszprém szétválasztható a központi belterületre, illetve különálló belterületi városrészekre (Gyulafirátót, Kádárta, Csatárhegy és
Szabadságpuszta), amelyeket a 3-10. ábra mutat.

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
3.3.2. Társadalmi háttér
Veszprém megye népessége az országos átlagnál nagyobb, a megyeszékhelyé viszont kisebb mértékben csökkent a rendszerváltás óta. Egyértelműen a szuburbanizáció hatása, hogy a vonzáskörzet népességszáma jelentős mértékben gyarapodott, néhány település (Hajmáskér, Sóly, Felsőörs) esetében több, mint
másfélszeresére nőtt a lakónépesség száma két évtized alatt.

3-11. ábra: Veszprém megye lakónépesség számának változása 1990 és 2011 között

3-10. ábra: Veszprém központi belterületének városrészei
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Veszprém korösszetétele jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. Csakúgy, mint az ország egészében, jelentősen emelkedett a lakosság átlagéletkora. Az
1960 óta eltelt idő alatt kétszeresére nőtt a 60 éven felüliek, valamint felére csökkent a 14 éven aluliak aránya. Az eltelt öt évtized alatt jelentősen gyarapodott a
város lakossága, a fiatalok száma 1980-ig növekedett, de mára szinte ugyanannyi
fiatal él Veszprémben, mint 1960-ban. Az idősek száma viszont folyamatosan
emelkedett, és ma már négy és félszer annyi 60 év feletti lakik a megyeszékhelyen,
mint 1960-ben. A 15 és 60 év közötti korosztály aránya szinte alig változott, folyamatosan a lakosság kb. kétharmadát tették ki az aktív korúak.
A jövőben a lakosság további öregedésével kell számolni, ami hoszszútávon csökkentheti a munkaképes korú lakosság arányát, és nagyobb terhet róhat a szociális ellátórendszerre.

3-13. ábra: Veszprém és vonzáskörzetének korfája 2011-ben

A megyeszékhely mintegy 40 ezer aktív korú (15 – 59 éves) lakosán felül további
29 ezer aktív korú él a lehatárolt vonzáskörzetben. A gyermekkorúak esetében 8
ezer és 7 ezer fő, az időskorúak esetében pedig 13 ezer és 10 ezer főt tett ki Veszprém és vonzáskörzetének lakosságszáma.
Összefoglalóan: az aktív korúak aránya magasabb a központi településen, mint a vonzáskörzetben. Az oktatási célú mobilitás igény
kiemelt jelentőségű a centrum-periféria kapcsolatban, de a többi
korosztály létszáma és mobilitása is jelentős ellátandó feladatot jelent Veszprém intézményi és közlekedési infrastruktúrája számára.
3-12. ábra: Veszprém korszerkezetének változása
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3-14. ábra: A 19 éven aluliak aránya 2011-ben
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3-15. ábra: A 60 éven felüliek aránya 2011-ben

Települési szinten is látható, hogy Veszprém megyében főleg a megyeszékhely
szuburbán térségében a legmagasabb a fiatalkorúak és legalacsonyabb az
időskorúak aránya. Ezzel szemben a megye déli részén, a Balaton-parti települések esetében fordított a helyzet, itt erősen elöregedő lakossággal kell számolni.
Veszprém korösszetétele átlagosnak nevezhető, egyik korosztály esetében sem látunk kiugró értékeket, a fiatalok és az időskorúak aránya is alacsony. A megye
számos városa jóval fiatalosabb korszerkezettel rendelkezik, ilyen Várpalota, Pápa
és Devecser, de több idősödő város is van: Ajka, Sümeg, Balatonfüred és Balatonalmádi.
A települések népességszámát és korösszetételét a természetes szaporodáson felül jelentősen befolyásolják a vándorlási folyamatok is. Ezen a téren jóval nagyobb
különbségek lehetnek egyes vonzó és kevésbé vonzó települések között.

3-16. ábra: A belföldi vándorlási különbözet (2010-2014)

Megyei szinten 2 400 fő volt a belföldi vándorlási veszteség 2010 és 2014 között,
ami a népesség kevesebb, mint egy százalékát teszi ki. Arányát tekintve néhány
nagyobb város közelében lévő kistelepülés és a Balaton északi partjának keleti fele
könyvelhette el a legnagyobb vándorlási többletet. Ezzel szemben feltűnő, hogy a
megye járásszékhelyei közül több is jelentős vándorlási veszteséggel bírt, (Ajka,
Devecser, Pápa, Tapolca és Várpalota).
Veszprém esetében a több, mint 500 fős vándorlási többlet a népesség csaknem
1%-át teszi ki. A vonzáskörzete viszont már nem mutat egységes képet, néhány
szuburbanizációs célpont és a Balaton parti települések vándorlási többletével
szemben számos kisebb község (Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, stb.) nem tudott annyi betelepülőt vonzani, mint amennyien elköltöztek ezekről a településekről.
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3.3.3. Gazdasági háttér
A jövedelmeket tekintve Veszprém megye kismértékben elmarad az országos átlagtól. Leginkább a megye nyugati felén vannak az alacsonyabb jövedelmű települések. Veszprém egy főre jutó mutatója mintegy 10%-kal haladja meg az országos átlagot, amivel a megyeszékhelyek között a középmezőnyben helyezkedik el.
A vonzáskörzet települései közül számos kiemelkedő jövedelmi értékkel bír
(Márkó, Bánd, Alsóörs, Nemesvámos, Felsőörs és Hárskút). Megemlítendő még,
hogy a Veszprémi járás másik városi jogállású települése, Herend lakosai is nagyon magas jövedelemmel rendelkeznek, itt 20%-kal haladja meg az országos átlagot az egy főre jutó jövedelem.

3-18. ábra: A munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta 2016. februárban

A megye kedvező munkanélküliségi adatokkal rendelkezik, az országos átlagnak
csak a kétharmada a munkanélküliségi ráta. Sőt a nyári hónapokban még kedvezőbb képet mutat a foglalkoztatottság, számottevően a balatoni munkalehetőségek jelentős szezonalitása miatt. A kedvezőtlenebb mutatóval rendelkező települések többsége a megye nyugati részén található, azonban jelentős, tíz százalék
feletti munkanélküliséggel csak néhány kisebb község rendelkezik.

3-17. ábra: Az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap összege 2013-ban

Veszprém munkanélküliségi rátája az országos átlag fele, nem éri el a három
százalékot, ami inkább már a munkaerőhiány jelének tekinthető. A vonzáskörzet legtöbb településén is átlag alatti a munkanélküliség.
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3.4. KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSJELLEMZŐK, IGÉNYEK
A meglévő mobilitási szokások, a megjelenő-, illetve a ma még rejtve maradó igények megismerése alapvető a jelenlegi közlekedési rendszer teljeskörű értékeléséhez. Pontos megismerésük közvélemény-kutatásokkal, kikérdezésekkel, forgalomszámlálásokkal lehetséges, amelyek elvégzése e dokumentum készítése kapcsán csak részben lehetséges. Éppen ezért a korábbi előzménytervek adataira is
nagyban támaszkodtunk és elvégeztük azok kiértékelését. Mindemellett online
kérdőíves felmérést végeztünk a Veszprémben és vonzáskörzetében élők közlekedési igényeinek megismerése céljából.
3.4.1. Közlekedési szokásjellemzők
A legfontosabb közlekedési szokásokat jellemző mutató a közlekedési módok közötti megoszlás, vagyis a modal split, amelyet az utazás szándéka szerinti bontásban (a részutazások száma szerint) mutatunk be.

3-19. ábra: A személygépjárművek száma és az ezer főre jutó személygépjárművek
aránya 2014-ben

A mobilitás szempontjából fontos személygépjármű ellátottság tekintetében szintén jól áll a megye. A nagyobb települések mellett főleg a Balaton parti településeken magas az egy főre jutó személygépjárművek száma.
Veszprémben valamivel több, mint húszezer személygépjármű
van nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy minden harmadik veszprémi lakosra jut egy gépjármű – ez az országos átlagnál kissé magasabb szám.
3-20. ábra: Városon belüli közlekedési módok megoszlása Veszprémben
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Munkahelyük elérése céljából a legtöbben gépjárművel és kerékpárral járnak, míg
közösségi közlekedéssel a legkevesebben. A szabadidő eltöltésekor használnak viszont a legkevesebben gépjárművet, helyette gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek.
A sűrűn lakott területeken (Belvárosban, lakótelepeken) élők használnak
a legkevésbé gépjárművet, ami elsősorban a jó elhelyezkedés mellett az alacsonyabb gépjármű birtoklás miatt van. Gépjárművet leginkább a központi belterületen kívül élők használnak. A helyi közösségi közlekedéssel leginkább
Jutaspuszta, Csererdő, Jutasi lakótelep és az Egry József lakótelep városrészeken
élők járnak. A Belvárosban élők 35%-a közelíti meg gyalogosan célját.
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Az országok közötti eloszlás vizsgálatakor erősen kitűnnek a Nyugat-európai városok eltérő értékei a Kelet-európaiakéhoz képest. Míg az előbbiek esetében a kerékpározást és a közösségi közlekedést hasonló arányban (10-10%) használják, addig az utóbbiak esetében nagyságrendbeli eltérés figyelhető meg a két közlekedési
mód között (kerékpározás 3%, közösségi közlekedés 32% körüli). Európa nyugati
részén egy Veszprém nagyságú városban átlagosan tíz emberből hat, míg a keleti
részen tíz emberből négy közlekedik gépjárművel.
A Veszprém vonzáskörzetében lakó és onnan Veszprémbe közlekedő személyek
körében a közlekedési mód megoszlása még inkább az egyéni közlekedés irányába tolódik el.

A gépjármű birtoklás tekintetében érdekes, hogy a kerékpárosok 77%-ának, a közösségi közlekedést használók 53%-ának a háztartásában található gépjármű.
A város modal splitjének értékeléséhez érdemes összehasonlítani Veszprémet a
hasonló méretű EU-s városokkal. Jól látható, hogy míg a gyalogos közlekedés aránya teljesen megfelel az EU átlagnak, addig a kerékpár- és gépjárműhasználat is
elmarad tőle. A közösségi közlekedéssel viszont átlagosan több, mint kétszer anynyian járnak.

3-22. ábra: Veszprém vonzáskörzetében élők közlekedési mód megoszlása

3-21. ábra: Hasonló méretű EU-s városok átlagos modal splitje

Ugyanakkor a vonzáskörzetből érkező iskolások nagy aránya közösségi
közlekedéssel jár a városba, ami ellentétes a városon belüli mintával, ahol inkább gépjárművel viszik el a szülők a gyermekeiket. A város vonzáskörzetében
viszont magasabb a személygépjárművel vásárolni járók aránya.
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3.4.2. Megjelenő igények, forgalmak
Az intermodális csomópont tervezése során készített egész városra kiterjedő
makroszimulációs forgalmi modell jól szemlélteti, hogy milyen mértékű Veszprém közútjainak forgalmi terhelése. Jelentős a forgalom a város külső útgyűrűjén, mely elsősorban az északi szakaszon okoz torlódásokat. Ennek oka,
hogy bár a déli része a kijelölt főbb út, de hosszabb, ezért nagy átmenő forgalom
használja az északi szakaszt. További problémaforrás, hogy hiányzik a belső útgyűrű (északi kelet-nyugati irányultságú) ága, amely összekötné az Iparvárost a sűrűn lakott területekkel (Jutasi lakótelep, Haszkovó).
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Erősen terhelt útszakasz a Budapest út – Brusznyai Árpád utca – Óvári Ferenc
utca, ahol szintén az átmenő forgalom és a kelet-nyugati kapcsolat hiánya okozza
a problémát.
Veszprém helyi autóbusz hálózatának terheltsége leginkább a Belvárosban, a
nagy sűrűségű lakóterületek és az Iparváros irányában jelentős. A legforgalmasabb helyi autóbusz megállóhely sorrendben a Hotel, az Autóbusz-állomás, a
Haszkovó, valamint a Színház. Egy átlagos munkanapon 50-60 ezer utas használja a helyi autóbusz járatokat.

3-24. ábra: A helyi autóbusz hálózat utasforgalma (2015)
3-23. ábra: Veszprém közúti hálózatának becsült forgalma
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A helyi járatokon utazók közel fele diák, negyede nyugdíjas és negyede dolgozó. Az utasok kétharmada vált bérletet, negyede jegyet.

autóbuszra. Egy átlagos munkanapon 20-25 ezer utas használja a veszprémi
helyközi autóbusz hálózatot.

Az elmúlt években folyamatosan csökkent a helyi autóbusz járatokon
utazók száma. E jelenség nem csak helyi probléma, mindenhol csökkenő
tendenciát mutat a közösségi közlekedést használók köre. Megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításával viszont a folyamat lassítható, esetleg megállítható.

A helyközi autóbusszal Veszprémbe járó utasok leginkább Balatonfüredről,
Budapestről, Nemesvámosról, Balatonalmádiból és Herendről érkeznek. Felük
vált bérletet, harmaduk jegyet. Az utasok harmada diák, harmada dolgozó és
csak hatoduk nyugdíjas.

3-25. ábra: Helyi közösségi közlekedésben az utaskilométer és a szállított utasok
számának változása 2004-2014 között

A Veszprém területére eső helyközi autóbusz hálózat utasforgalma Székesfehérvár és Balatonfüred irányában kiemelkedő. Az Autóbusz-állomás a legforgalmasabb megálló, a veszprémi utasok 64%-a itt száll le és 78%-a itt száll fel az

3-26. ábra: A Veszprém területére eső helyközi autóbusz hálózat utasforgalma
(2015)
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A vasúti közlekedésnek nincs
hangsúlyos szerepe Veszprém vonatkozásában, ennek oka az állomás városközponttól való távoli elhelyezkedése, valamint a vasúti kapcsolatok
alacsony száma, minősége. A térségben a vasút nem áll össze teljes értékű közlekedési hálózattá.

3-27. ábra: Vasúti utazások célállomásai

A vasútállomás utasforgalma ennél fogva alacsony, 1200-1400 utas
naponta, amely jelentős többségben
(közel 85%-a) a 20. sz. vonalon utazik. A leggyakoribb célállomások Budapest, Székesfehérvár és Szombathely szerepel.

A kerékpározás nem képvisel akkora volument Veszprém esetében, mint más
magyarországi, vagy EU-s hasonló méretű városban, bár az elmúlt évek folyamán
fokozatosan nőtt a kerékpározók száma.

3-28. ábra: Kerékpáros forgalom átlagos napi lefolyása
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A alacsonyabb kerékpárhasználat fő oka a városon belüli nagyobb magassági különbségek. Emellett korlátot okoz a kerékpáros közlekedési rendszer kínálati oldalának hiányossága, amelyeket később részletezünk.
A kerékpáros forgalom erős szezonalitást mutat különösen az olyan városok esetén, mint Veszprém, ahol nagyarányú a turisztikai célú kerékpározás. A forgalom
napi szintű változását a 3-28. ábra mutatja, amelyen egy átlagos tavaszi hétköznap
készült az intermodális csomópont tervezése során.
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3.4.3. Rejtett igények
A jelentkező igények mellett a fejlesztési tervek készítésekor szükséges felmérni
a rejtve maradó igényeket is, melyek bizonyos feltételek teljesülésekor befolyásolhatják a közlekedést.

Az intermodális csomópont tervezése kapcsán készített telefonos kikérdezés során kitértek arra, hogy milyen feltétel teljesülése esetén váltana a megkérdezett
személy közlekedési eszközt. A válaszadók negyede semmilyen esetben sem használna más közlekedési eszközt utazásai lebonyolítására.
Akik hajlandónak érzik magukat a gépjárműről közösségi közlekedésre váltani,
azok az utazási idő és a költségek csökkenését, valamint a kényelem javulását említették fontos szempontként. A közösségi közlekedésről gépjárműre váltani kész
megkérdezettek az olcsóbb üzemanyag, az ingyenes parkolási lehetőség, valamint
az utazási idő csökkenése tartják fontos indoknak.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a társadalom egy jelentős részénél nem
tud valós, teljes értékű döntési mechanizmus végbemenni a mobilitási
eszköz választás (vagyis módválasztás) esetén. Ennek oka, hogy az egyén számára már rendelkezésre álló eszközök (kerékpár, autóbuszbérlet, személygépjármű, stb.) fenntartásán felül nehezen (az anyagi lehetőségei függvényében) nyit
egy többletköltséggel járó új közlekedési mód felé. Például, akinek már van személygépjárműje feltehetően csak akkor fog átállni a közösségi közlekedésre (vagy
kezdi el használni a közbringa rendszert), ha jelentős előnye (időmegtakarítás,
társadalmi haszon, stb.) származik belőle. E jelenséggel függ össze, hogy a kerékpárosok növekvő száma nagyobb részben a közösségi közlekedést használókból,
és csak kisebb részben a személygépjármű használókból kerül ki.

3-29. ábra: Gépjárműről közösségi közlekedésre váltás feltételei

3-30. ábra: Közösségi közlekedésről gépjárműre váltás feltételei
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3.4.4. Forgalomvonzó és -kibocsátó létesítmények, területek
A mobilitási terv készítése során nem elhanyagolható a Veszprém városban elhelyezkedő forgalomvonzó és –kibocsátó helyek azonosítása.
A 3.3.1. fejezetben bemutatott területhasználat jól szemlélteti, hogy mely területek generálnak jelentősebb forgalmat. Szükséges viszont kiegészíteni olyan pontszerűnek tekinthető elemekkel, amelyek szintén befolyásolják a mobilitási igényeket.
Veszprém területén több nagy kiterjedésű és jelentős lakásszámmal rendelkező
lakótelep található. E területek Veszprém keleti-, déli és központi területein helyezkednek el. Ide tartozik a Jutasi úti lakótelep, a Sólyi u.-Vilonyai u. lakóterület,
a Cholnoky lakótelep, a Kalmár tér környéke, az Ördögárok u. – Hóvirágtelep Egry József utcai lakótelepi területek, valamint az Endrődi lakótelep. A városon
belüli utazások leggyakoribb célállomása a munkahely. A Veszprém területén működő, legtöbbet adózó és legtöbbet foglalkoztató cégek többsége a város
északnyugati részén, az Iparváros területén található. Jelentős foglalkoztatók
működnek még a város központi területén és a déli ipari területén is.
A forgalomvonzó létesítmények nagy része (óvoda, általános iskola, bevásárlóközpont, stb.) jól eloszlik a város területén. Rendkívül kedvező e szempont a mobilitási igények tekintetében, ugyanis minél több helyen megtalálható
az adott funkció, a lakosokhoz annál közelebb kerül, és csökken ezáltal a mobilitási igény, csökken a forgalom.
Ugyanakkor vannak olyan létesítmények, amelyek egy pontban koncentrálnak bizonyos funkciókat. Ilyen például a kórház, a színház vagy az egyetem. Veszprém
esetében e létesítmények döntő többsége is a városközpontban tömörül. Ez kedvező állapotot eredményez, mert így a városközpontban kényelmes távolságra
megtalálható szinte minden forgalomvonzó funkció. Kedvezőtlen viszont abból a
szempontból, hogy a Belváros területén a nagy forgalom sok esetben vezet torlódásokhoz.
3-31. ábra: Forgalomvonzó intézmények elhelyezkedése Veszprémben
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3.5. A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER KÍNÁLATA
A meglévő közlekedési rendszer kínálati oldalának elemzése az eddig megszokott
közlekedési módok szerinti bontás helyett, horizontális tématerületek szerint történik. A komplex megközelítés ezáltal hatékonyabban érvényesül, az alágazati
szempontok integrációja is jobban megvalósul.
3.5.1. Közlekedési infrastruktúra és járműpark
Veszprém közúton közvetlenül nem csatlakozik gyorsforgalmi úthálózathoz,
amelynek a legközelebb eső eleme a 30 km távolságra lévő M7 autópálya. Az országos elsőrendű főutak közül a megyeszékhelyet a kelet-nyugat irányú kapcsolatot jelentő 8. sz. főút érinti, amely a külső útgyűrű déli szakaszát is alkotja, Kelet-nyugati irányú elem továbbá a 77. sz. (Tapolca) főút is. Az észak-déli irányú
kapcsolatot a 82. sz. (Veszprém–Zirc–Győr), a 73. sz. (Csopak–Veszprém), és a 72.
sz. (Veszprém–Balatonfűzfő) főutak biztosítják. A környező települések felé való
közlekedés továbbá az országos mellékúthálózatba tartozó a 7219. sz. (Felsőörs) a
7217. sz. (Balatonalmádi), 8214. sz. (Hajmáskér) összekötő utakon lehetséges. A
külső útgyűrű északi része szintén állami közút (83102. sz.), ahogy az állomáshoz
vezető út (83302. sz.), valamint Gyulafirátót és Kádárta bekötőútjai (83105. sz. és
82106. sz.) is.
Az állami közutak lényegesebb fejlesztései középtávon a 8. sz. főút Veszprém környéki szakaszának 2×2 sávossá történő átépítése, és különszintű csomópontok kialakítása. A hosszútávú elképzelések között szerepel még a 82. sz. főút Kádárta és
Gyulafirátót településelkerülő szakaszának, és az M8 autópályának a megépítése.
A település főúthálózatának legfontosabb része a 8. sz. főút régi, városon átvezető
vonala, ami a Budapest út – Brusznyai Árpád utca – Óvári Ferenc út – Dózsa
György u. – Szent István völgyhíd – Pápai út, vagyis a kelet-nyugati közlekedési
főtengely.
3-32. ábra: Veszprém közúthálózata
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A közúti infrastruktúra meglévő burkolatának állapota részletes vizsgálatra került
városrészekre bontva. Összességében a közúti infrastruktúra állapota megfelelőnek mondható, mivel az utcák 93%-a jó vagy közepes állapotú. A legrosszabb
állapotban a központi belterületen kívüli városrészek utcái vannak, míg a legjobb
minőségű úthálózat a város déli részén található. Elsősorban az alsóbbrendű utcák állapota problémás, de több kiemelt útszakasz (pl. Pápai út, József Attila utca)
is rossz állapotú. Több úthálózati elem hiányzik, elsősorban Iparváros területén.
A gépjárművek területi megoszlásáról volt már szó korábban a 3.3.3. fejezetben,
de érdemes kitérni a gépjárműállomány egyéb jellemzőire is. A járműállomány
átlagos életkoráról csak országos adatok állnak rendelkezésre, amelyek szerint
2006 óta folyamatosan nő mind a személy-, mind a tehergépjárművek tekintetében. 2015-ben az előbbiek átlag 13,7 évesek, míg az utóbbiak átlag 12,7 évesek voltak.

3-34. ábra: Az útburkolat állapota városrészenként

Összességében Veszprém jól kiépített úthálózattal rendelkezik, bár
mind térségi, mind városi szinten vannak hiányzó elemek, kapcsolatok.
3-33. ábra: Gépjárművek számának megoszlása 1000 főre vetítve Veszprém esetén
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Üzemanyag meghajtásuk szerint a KSH megkülönböztet benzin-, gáz- és egyéb
üzemű gépjárműtípusokat. A személygépjárművek esetében dominálnak a benzin
üzeműek, amely Veszprém esetén 74% volt 2014-ben, de az elmúlt évek során az
arányuk fokozatosan csökkent. Ezzel párhuzamosan nő a gázüzemű személygépjárművek aránya, amely Veszprém esetén 26% volt 2014-ben. Jelenleg elenyésző
az egyéb üzeműek aránya, de az elmúlt hat évben megnégyszereződött a számuk,
míg a gázüzeműeké másfélszeresére nőtt. A megyei átlag viszont csupán az elmúlt
néhány évben nőtt a városi érték fölé. Az országos átlag a 2001-2014 közötti időszakban végig a veszprémi gépjárművek száma alatt maradt.
A tehergépjárművek 96%-a gázolaj üzemű, amelyek aránya évről évre csökkenő
tendenciát mutatott 2013-ig. Az egyéb üzemű tehergépjárművek száma minimális. Viszonyításként az országos átlag 2008 óta közelít Veszprém értékéhez, amelyet a megyei átlag követ.
Az autóbusz közlekedés központja a Jutasi út belvárosi szakaszán található autóbusz-állomás. Elhelyezkedése miatt közösségi térként is funkcionál. A felszállóhelyek közös, jól átlátható gyalogosfelületen helyezkednek el, mely eső- és napfényvédővel, dinamikus kijelzőkkel és hangos utastájékoztatással felszerelt. Az állomásépület várótermet, jegypénztárt, csomagmegőrzőt, ügyfélszolgálatot, forgalomirányítót, és járművezető számára tartózkodó helyiségeket foglal magába,
ahol számos üzemi feladat (oktatás, elszámolás, stb.) is megvalósul. Emellett nyilvános WC, bankomat, újságos, péksüteményes, valamint két nyilvános telefon áll
rendelkezésre.

3-35. ábra: Megállóhelyek felszereltsége

A város területén található autóbusz megállóhelyek többségében alapvető eszközökkel jól felszereltek, akadálymentesítettek, de környezetük burkolata több helyen problémás.
A helyközi autóbuszok nagy részét szóló járművek teszik ki. A járműállomány
szintén nem homogén, hat gyártó huszonkét különböző típusú autóbusza üzemel
helyközi szolgálatban. Az átlagéletkoruk az országos átlagnak megfelelő.
3-36. ábra: Helyi és helyközi autóbuszok jellemzői
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A helyi autóbusz állomány nem homogén, hat gyártó kilenc típusú autóbusza
üzemel a városban. A helyi közösségi közlekedésben kevés az alacsonypadlós,
környezetkímélő autóbusz, viszont jelentős az átlagéletkoruk és a csuklós buszok
aránya (figyelembe véve a változó mobilitási igényeket). E járműpark nem tekinthető korszerűnek, a kibocsátott emisszió a város fővonalát, illetve magát a Belvárost is jelentősen terheli.
A vasútállomást a 20. sz. Budapest – Székesfehérvár – Szombathely fővonal, valamint a 11. sz. Győr – Zirc – Veszprém vonal érinti. A 20. sz. vonal egyvágányú,
villamosított, 100 km/h pályasebességű, míg a 11. sz. vonal egyvágányú, nem villamosított, 60 km/h pályasebességű. Az adottságok miatt Veszprém nem hálózati
centrum, hanem fővonali megállóhely.
Probléma továbbá, hogy az állomás a város szélén fekszik, ezáltal a város bármely
más pontja csak módváltással érhető el. Jelenleg az állomás területe leromlott, a
környéke rendezetlen állapotban van. Az állomás akadálymentesítési szintje rettentően alacsony, sem az állomásépület, sem a középperon, sem a járművek nem
közelíthetőek meg akadálymentesen. A dinamikus utastájékoztatás hangos bemondóval megoldott, elektronikusan vezérelt kijelzők nincsenek. A vasútállomáson időszakosan teherforgalom is zajlik.
A vasútállomás és a teljes 20. sz. vonal felújítása szerepel a NIF Zrt. fejlesztési elképzelései között, de csak hosszú távon. A jelenlegi tervek szerint Székesfehérvár
felé kétvágányú, 160 km/h pályasebességű, Herend felé egyvágányú, 120 km/h pályasebességű lenne a vasútvonal.
A várost érintő vasúti kocsik többsége az országos átlagnál korszerűtlenebb, és
rosszabbul felszerelt. Az 20. sz. vonalon közlekedő vasúti kocsik között akad klímával vagy wifivel felszerelt, de az átlag életkoruk magas. A 11. sz. vonalon még
rosszabb a helyzet, mivel csak elöregedett, alacsony szolgáltatási szintet biztosító
kocsikon lehet utazni.

3-37. ábra: 20. sz. vonalon közlekedő vasúti kocsi felszereltsége

Veszprém kerékpárforgalmi főhálózata jelenleg több, mint 13 km. Ennek döntő
többsége a gyalogosokkal közös, elválasztott vagy elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, kevesebb az önálló kerékpárút, irányhelyes kialakítás pedig nincs a városban.
Folytonossági hiányok és a főhálózaton nem elérhető területek egyaránt megtalálhatóak. A kiépített kerékpáros infrastruktúra többségében jó állapotban van,
de sok helyen találhatóak zökkenők, helyi szűkületek, burkolati hibák, illetve forgalomtechnikai problémák.
A kerékpárforgalmi alaphálózat Veszprém esetében szinte a teljes közúti infrastruktúra, hisz csak a 8. sz. főút külső (elkerülő úton kívüli) szakaszain tilos kerékpározni. A kerékpárforgalmi hálózati terv szerint az utcák 61%-a teljes mértékben, 22%-a részben kerékpárosbarát, és mindössze 17%-a nem tekinthető annak.
Kerékpáros közösségi közlekedés rendszer – vagyis a rövid idejű kerékpárkölcsönzést lehetővé tevő hálózat – jelenleg nincs a városban. Veszprém több szabadidős
célú kerékpározásra lehetőséget biztosító kerékpárúttal rendelkezik, viszont ezek
mentén teljes értékű kerékpáros pihenőhely nem található.
Összességében kijelenthető, hogy Veszprém és a Balaton közötti kapcsolat kiépült, több közlekedési módra (közút, kerékpár, autóbusz) kiterjed, viszont nem
kellő mértékű, még rejt magában számos kiaknázatlan fejlesztési lehetőséget.
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Veszprém méretéből adódóan a városon belüli távolságok nagy része gyalogosan
leküzdhető. A gyalogosok megfelelő színvonalú és biztonságos közlekedését a
járda-hálózat a lakó- és intézményi területek többségében kielégítően biztosítja,
akadnak azonban rosszabb minőségű járdaburkolatok. A gazdasági- és munkahelyi területek esetében azonban a színvonal nem teljes körűen biztosított. Az akadálymentes gyalogos közlekedés feltételei nem adottak a város jelentős részén.
Gyalogos (és részben kerékpáros) zónák elsősorban a Séd-völgyben és a Várhegy
környezetében találhatóak.
A közlekedési infrastruktúrához hozzátartozik a közlekedésben résztvevők tájékoztatása a különféle közlekedési, közérdekű, idegenforgalmi és egyéb helyi információkról. Az eltérő közlekedési módokat használók (gépjárművezető, kerékpáros, gyalogos) más-más típusú és felépítésű útbaigazító rendszert igényel. A
gépjárművek számára a tájékoztatás az útügyi szabványokban rögzített. A kerékpáros és gyalogos közlekedők tájékoztatására nincs egységes, országos információs rendszer definiálva, ez minden település önálló feladata. Veszprém területén
egy jól strukturált, széles körben kiépített információs rendszer működik.
3.5.2. Közlekedésszervezés, szolgáltatási minőség
A város területén nem működik intelligens közúti közlekedésszervezési, forgalomirányítási rendszer, sem egyéb, a forgalom fluidizálását segítő, a közösségi
közlekedést előnyberészesítő, az autóhasználatot csökkentő, a közlekedést intelligensen befolyásoló eszköz. A közúti közlekedés irányítása, kezelése pedig különösen fontos, mivel az elsődleges zajforrás a város területén a közúti közlekedés.

3-38. ábra: Kerékpárforgalmi alap- és főhálózat

Veszprém területén jelenleg az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. (továbbiakban ÉNYKK) végzi a helyi közösségi közlekedésszervezői feladatokat, továbbá biztosítja a regionális autóbuszos közlekedést. A helyi hálózat az
egyközpontú és az átlapolós viszonylathálózatok kombinációjaként épül fel,
melynek a Jutasi úton van a központja, valamint decentrumokat képez öt autóbusz forduló. Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy az utazások nagy része átszállás
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nélküli legyen. Akadnak azonban olyan területek a városon belül, amik között
csak átszállással lehet eljutni.
Az állandó jelleggel közlekedő viszonylatok (alapjáratok) száma 23 db, emellett 2
db különjárat üzemel időszakosan. A hálózaton közlekedő autóbuszok száma
mintegy 30%-kal meghaladja a hasonló nagyságú városok átlagát. A közlekedés
sűrűsége szintén átlag feletti. A járatok összehangoltságával viszont problémák
vannak, a meglévő menetrend nem tükrözi teljes mértékben a lakossági igényeket. Az esti és a hétvégi időszakban a szolgáltatás színvonala lecsökken, a várakozási idők jelentősen megnőnek. A ritka járatsűrűség és üzemidő problémát okoz
mind a munkába, iskolába, egyetemre járás, mind a szabadidő eltöltése (pl. színház) tekintetében. A lakossági online kérdőív válaszai szerint igény lenne az éjszakai közösségi közlekedésre is, mely természetesen csak néhány járat indítását
jelentené bizonyos napokon. A beérkezett vélemények szerint többször előfordulnak menetrendi késések, korábbi indulások.
A helyi autóbusz hálózat alapvetően jó lefedettséggel rendelkezik, de több területe
van a városnak, ahova nem terjed ki a hálózat lefedettsége (Iparváros egyes részei,
Csatárhegy, Déli Intézményközpont). A
helyi autóbuszok forgalomirányítása a Pápai úti autóbusz telephelyen történik, GPS
alapú vagy elektronikus járműkövető rendszer nem működik.

3-39. ábra: A helyi autóbuszjáratok száma, járműtípusa, és átlagos menetszáma

A helyi autóbusz díjrendszere az Önkormányzat illetékességi körébe tartozik, és
mértéke azonos, más hasonló vidéki városokkal. Egy vonaljegy ára 250 Ft (elővételben, a buszvezetőnél 330 Ft), egy napijegy
1100 Ft, míg egy teljesáru összvonalas bérlet 5350 Ft-ba kerül.

3-40. ábra: Helyi autóbusz hálózat lefedettsége járatok szerint
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A várost érintő helyközi autóbuszok 80%-a a Jutasi úti autóbusz állomáson végállomásozik, melynek napi forgalma körülbelül 900 autóbusz. Veszprém közösségi közlekedéssel történő elérhetőségét, valamint járatszámait a 3.1. fejezet tartalmazza.
Összességében a helyközi járatok a vonzáskörzetben megfelelő szolgáltatási szintet biztosít minden környéki települést behálózva. A Veszprém területén található helyközi megállók a Belvárost jól lefedik, de jelentős területek szorulnak (500
m-es) gyaloglási távolságon kívülre.
Szerződéses járatok tekintetében jelenleg az ÉNYKK mellett számos vállalkozó
látja el a dolgozók munkahelyre történő szállítását. A város és vonzáskörzete teljes területét bejárva szedik fel célzottan az utasokat, fő célpont az Iparváros, azon
belül is elsősorban a Henger utca.
A vasúti szolgáltatási színvonal sem a város lakosságszámához, sem a város oktatási-gazdasági súlyához képest nem meríti ki a lehetőségeket. A 11. sz. vonalon
személyvonat jár – más közlekedési ággal – alig versenyképes menetidővel körülbelül három óránként. A 20. sz. vonalon nagyjából fele-fele arányban jár személy
és gyorsvonat óránként, megfelelő eljutási időkkel (mely a 3.1. fejezetben is látható). Vasúton elérhető az Észak-Dunántúl nagy része, Budapest-Déli pu., Győr,
Celldömölk, Zalaegerszeg, és Szombathely végállomásokkal. E járatokon felül egy
nemzetközi gyorsvonat is közlekedik naponta Ljubljana felé.
Taxi szolgáltatást a – több cég egyesüléséből létrejött – Bakony Taxi Egyesület
nyújt Veszprém területén. A cég központi elhelyezkedése biztosítja a könnyű elérhetőséget, amelyre elsősorban azért van szükség, mert Veszprém városban nem
találhatóak kijelölt taxiállomások. A városban ettől függetlenül találkozhatunk
várakozó taxikkal, többek között az autóbusz-, illetve a vasútállomás közvetlen
környezetében. A szolgáltatás alapdíja 460 Ft, ami 230 Ft/km viteldíjjal egészül ki
(Veszprémen belül, városon kívül 460 Ft/km). E díjszabás az országos átlagnak
megfelelő.

3-41. ábra: A helyközi autóbusz hálózat lefedettsége
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3.5.3. Intermodalitás, interoperabilitás
A vasút és helyközi autóbusz
közlekedés között átszállási igények és kapcsolatok nem jöttek
létre, a vasútállomáshoz betérő
helyközi buszokra az átszállás
jelentéktelen. A vasút és a helyi
autóbusz
hálózat
jobban
interoperábilis. Az állomás mellett található egy autóbusz forduló, ahonnan a vasúti menetrendhez többnyire illeszkedve
négy járat is közlekedik.
A gépjármű parkolás a nagyobb
közösségi közlekedési csomópontok (autóbusz és vasútállomás) közvetlen közelében megoldott, de azok minősége változatos képet mutat.
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nem alacsonypadlós) a kerékpárszállítást nagyban megnehezíti. A veszprémi vasútállomásról és autóbusz pályaudvarról egyaránt hiányzik a védett B+R rendszerű
kerékpártároló. Nem jellemző továbbá az autóbusz megállóhelyek környezetében
a kerékpártárolási lehetőség sem. Tovább nehezíti a kerékpáros és a közösségi
közlekedés együttműködését, hogy mind a vasútállomás, mind az autóbusz állomás nehezen közelíthető meg kerékpárral. A helyi és a helyközi autóbuszokon
kerékpár szállítása nem lehetséges.
3.5.4. Parkolás, tárolás
Veszprém belvárosában 2001 óta működik egy többzónás fizető parkolási rendszer. Három (zöld, sárga és piros) parkolási zónára van felosztva a városközponti
parkolóterület, amely eltérő díj ellenében vehető igénybe. A várakozási díjak személygépjárművek számára 100-320 Ft/óra között alakulnak. Munkanapokon 7.0017.00 óra között a várakozás helyben váltott szelvénnyel, chipkártyával, helyi lakosoknak kedvezményes bérlettel, vagy mobiltelefonon keresztüli megvétellel lehetséges.

3-42. ábra: Intermodalitás szintjei

A helyi és helyközi hálózat között történnek átszállások, de a város mérete és a
kialakult szokások nem teszik általános gyakorlattá. Az ingázó utasok előnyben
részesítik helyközi megállótól való gyaloglást. A Veszprémben kialakult, elkülönült (helyi-helyközi) utazási szokások okai leginkább az önálló, nem összekapcsolt tarifarendszerek.
A menetrendtől függően a 20. sz. vonalon körülbelül kétóránként közlekedik kerékpárszállításra alkalmas vonat, bár a vasútállomás kialakítása (lift/rámpa nélküli aluljáró, nem kellő magasságú peron) és a vasúti kocsi típusa (hagyományos,

E rendszeren felül egyedi árazással működik még a Bagolyvári parkolóház és a
Szeglethy utcai mélygarázs. A parkolási
zónákon kívül számos helyen lehetséges az ingyenes parkolás a városközpontban, illetve annak közvetlen közelében. Az elvégzett parkolási vizsgálat
alapján kijelenthető, hogy jelentős
arányban vannak még magántulajdonú
nagy parkolóterületek, amelyek elsősorban a Belvárosban lakó-, vagy oda
dolgozni járók számára fenntartottak.
3-43. ábra: Parkolók megoszlása a Belvárosban
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A parkolási vizsgálatot lenti ábrán lehatárolt területre végeztük el, ahol megközelítőleg 4500 parkolóhely található az előző oldali kördiagram szerinti megoszlásban. Mindezekkel együtt lakossági felmérés során beérkezett vélemények
szerint a belvárosi parkolási területek száma nem elégséges, különösen igaz ez a
kórház környezetére.
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A városban több nagy kiterjedésű és jelentős lakásszámmal rendelkező lakótelep
található, ahol a parkolás egyre jelentősebb problémákat okoz a nagyszámú személygépjármű birtokos igényei miatt. A kertvárosi és gazdasági területeken a parkolóhelyek rendeltetésszerűen telken belül találhatóak, közterületi parkolás ritkább esetben fordul elő, nem jelentkezik kapacitásprobléma. Közlekedési probléma inkább a lakóutcákon rendezetlen parkolás miatt alakul ki. Egyedi jelentősebb parkolófelület található az Aréna mellett (750 férőhely), illetve a nagyobb
kereskedelmi centrumoknál (Balaton Pláza, Stop Shop, stb.). A vasútállomás környezetében 70 férőhelyes parkoló biztosított, azonban állapota leromlott és rendezetlen. A város egyes területein jellemző a rendezetlen parkolás.
Elszórtan több lakóterület mentén találhatóak garázssorok, ezek közül ki kell
emelni két – az Aradi vértanúk u. és a Paál László u. melletti – területet, ahol
nagyszámú garázs található.
A város területén több jellemző helyszínen (pl. Csererdő, Kistó u.) problémát
okoz a tehergépjárművek közterületi parkolása.
Az 51 db helyi és 108 db helyközi üzemű autóbusz számára a Pápai út menti telephelyen tárolás mellett napi karbantartás, szerviz és felújítási feladatokat is végeznek. A nagy terület a teherszállítás korábbi évtizedekben betöltött jelentős
szerepe után megmaradt, mára jelentős része kihasználatlan. A telephely értékes
területen található, a lakó- és iparterület határán, a Séd-völgynek közelében. Az
autóbusz-állomás elhelyezkedése a megközelítés szempontjából nem előnyös,
mivel az állomás felől végig kell haladni a Belváros túlterhelt útszakaszain
(Brusznyai utca, völgyhíd). Az autóbusz telephelyen kívül az autóbusz-állomás is
jelentős mértékű tárolási funkcióval bír, de az autóbusz fordulókban és a városközponti nagyobb parkolókban is szoktak hosszabb-rövidebb ideig parkolni az
autóbuszok.

3-44. ábra: Parkolók területi eloszlása a Belvárosban

A kerékpártároló helyek a forgalmasabb városközponti területeken, a fontosabb
kerékpáros célállomásokon, valamint a különböző intézményeknél többnyire kielégítik a meglévő csekély igényeket. Problémát a tárolók minősége okoz, mivel
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jelenleg a leggyakoribb kerékpártárolási lehetőséget a kerékpárrekeszek kínálják,
amelyek nem felelnek meg a szükséges követelményeknek. További probléma,
hogy e kerékpártárolók koncentráltan helyezkednek el a városban, kedvezőbb
lenne több kisebb kapacitású tároló kihelyezése elszórtan. A hosszú idejű tárolást
lehetővé tevő létesítmények hiányoznak, nem találhatóak kerékpárőrző rekeszek
(tároló doboz), és a védett tárolók is elsősorban egyénileg biztosítottak.
3.5.5. Közlekedésbiztonság és –védelem
A közúti balesetek száma országos, régiós és megyei szinten folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amit a vezetéskultúra javulásának, közlekedésbiztonsági
fejlesztéseknek és a változó jogszabályi környezetnek tudhatunk be. Ez a tendencia viszont nem érvényes Veszprém adataira, ahogy azt a 3-45. ábra mutatja. A
balesetek okozója szerint nincs jelentős változás az elmúlt évek során (átlagosan
a balesetek 67%-át személygépjárművek, 11%-át kerékpárok, 7%-át motorkerékpárok, 7%-át gyalogosok és 7%-át tehergépjárművek okozzák). Kijelenthető, hogy
Veszprém közlekedésbiztonsága megfelelő, szélsőségektől mentes.

3-45. ábra: Balesetek számának változása 1000 főre vetítve

3-46. ábra: Baleseti helyszínek eloszlása
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A balesetek eloszlását, és a ponttérképet figyelembe véve megállapítható, hogy
baleseti gócpontokról nem beszélhetünk. Ki kell azonban emelni a 8. sz. főút útgyűrűn található csomópontjait, ahol gyakran alakulnak ki konfliktushelyzetek a
„telezöldes” irányítás miatt.
A közlekedésbiztonság fontos része a közlekedésvédelem, amely a közlekedők védelmével foglalkozik az esetleges szándékos bűncselekmények, támadások ellen.
E feladat ellátásának eszközei az intelligens térfigyelő rendszerek, a megfelelő (intelligens) közvilágítás, valamint a rendészeti és rendvédelmi szerepet ellátó szervek ez irányú tevékenységei. Veszprém területén jelenleg 71 db kamerából álló
térfigyelő rendszer van kiépítve, amelyek mikrohullámú hálózaton keresztül csatlakoznak a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületében lévő szerverhez.
A jelenlegi hálózat kiépítettsége nem kellő mértékű, több közbiztonságilag indokolt területre (a Jutasi lakótelepre, a város kivezető útjaira, illetve a jelentősebb
közlekedési csomópontokra) nem terjed ki.
Komoly közlekedésbiztonsági problémát okoznak általában a nem megfelelő
számban, vagy nem megfelelő színvonalon kiépített és fenntartott gyalogátkelőhelyek. Veszprémben elsősorban gyalogosok által használt külső területeken jelentkezik a hiányuk, ilyen pl. a Szabadságpusztai bekötőút csomópontja vagy a
Bedevölgye. Különösen balesetveszélyesnek tekinthetőek, mivel e területeken nagyobb engedélyezett sebesség és gyengébb közvilágítás jellemző. A meglévő gyalogátkelőhelyek esetében is több csomópontban akadnak gondok a rossz beláthatósággal, illetve a közvilágítással.
3.5.6. Közlekedési szabályozás és városlogisztika
Veszprém közútjain egy jelentős részéről a teherforgalom behajtása korlátozva
van. A fő- és gyűjtőutakat kivéve kevés belterületi utcába hajthatnak be a tehergépjárművek. A belterületi utcák negyedén van sebességkorlátozás, amely jellemzően Tempo 30 övezet. Veszprémben ezáltal 17 db Tempo 30-as övezet, 6 db
Tempo 20-as övezet, és 4 db lakó-pihenő övezet szabályozza a közlekedőket.

3-47. ábra: Forgalomszabályozott területek
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Kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas és engedélyezett közterületek több helyen előfordulnak. Kizárólag gyalogosok számára használható a Kossuth Lajos u.
és Erzsébet liget, Séd-völgy menti területek egy része, továbbá korlátozott a gépjárműforgalom az Óváros tér és Vár u. környezetében.
Jelenleg a városok közötti és városon belüli áruszállítás többnyire ugyanazzal a
közlekedési móddal, ugyanazzal az eszközzel történik, miközben teljesen más feltételeknek kell megfelelni. A kedvezőbb városi életminőség, és egészségesebb városi környezet szükségessé teszi, hogy a sűrűn lakott területre már csak környezetkímélő, hatékony energiafelhasználású eszközök oldják meg a szükséges logisztikai feladatokat.
3.5.7. Mobilitásmenedzsment és szemléletformálás
A mobilitásmenedzsment célja, hogy a mobilitási igényeket csökkentse, valamint
a fenntarthatóbb közlekedési módokat előtérbe helyezze. Eszközei általában az
információn, a szervezésen, az összehangoláson, a kommunikáción, illetve a
szükséges promotáláson alapulnak. A hagyományoson vett közlekedési rendszert
új irányok és új gondolkodásmód egészíti ki.
Az utazási információk egy központi helyen való, egységes szerkezetben történő
összegyűjtése által a felhasználó hatékonyabban juthat több információhoz. Az
információk magasabb fokú ismerete optimálisabb utazást eredményez, adott
esetben segíthet a berögzült utazási szokások megváltoztatásán. Veszprém esetén
nincs ilyen platform, mivel minden közlekedési mód külön van kezelve.
A valós mobilitási igények alapján megtervezett tudatos közlekedésszervezés és
közlekedéstervezés szintén hasznos a fenntarthatóbb közlekedési módok támogatására. Ide tartozhat a ritkán lakott területek közösségi közlekedéssel történő
kiszolgálása, vagy az éjszakai autóbuszjáratok biztosítása. Jelenleg ez a fajta közlekedésszervezés kevésbé érvényesül a város életében.

3-48. ábra: Közlekedési rendszer és a mobilitásmenedzsment kapcsolata

Az alternatív közlekedési eszközök előnyeinek reklámozása szintén hatékony
mobilitásmenedzsment eszköz. Jelenleg az egyes megvalósult fejlesztések átadásakor, illetve az évente megrendezésre kerülő autómentes nap során történik
ilyen jellegű marketing tevékenység.
Az előzőhöz kapcsolódik a szemléletformáló oktatás, ami rávilágítja a lakosságot
arra, hogy léteznek olyan közlekedési módok, amelyek egyszerre képesek kielégíteni a fenntarthatósági kritériumokat és az egyén lehetséges mobilitási igényeit.
Történhet ez óvodában, iskolában, vagy akár munkahelyen. Ma elsősorban a kerékpározás kapcsán szerveződnek hasonló események, egyrészt a Magyar
Kerékpárosklub területi szervezete, másrészt a Veszprémi Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében.
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Fontos eszköz még az új közlekedéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások
bevezetése. Elsősorban a fenntartható módok használatát kényelmesebbé, vonzóbbá tevő termékek és szolgáltatások sorolhatók ide, amelyek nem feltétlen magához a közlekedéshez kapcsolódik, hanem az azt kísérő tevékenységhez. (Például egy olyan jegy kiadása, amellyel igénybe vehető az adott közlekedési eszköz,
ugyanakkor rendezvény belépőként is használható.)

3.5.8. Finanszírozási, intézményi kérdések

Ide tartoznak még az egységes (több közlekedési módra kiterjedő) jegy- és bérletrendszerek bevezetése. Egy további lépés lehet a „Mobility as a Service (MaaS)”
kezdeményezés bevezetése, mely esetben már az egész közlekedésre úgy tekintünk, mint egy integrált szolgáltatásra a személyautók, a buszok, a kerékpárok és
számos egyéb közlekedési eszköz igénybevételével.

A fizetős parkolási rendszer üzemeltetését az önkormányzati tulajdonú „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. végzi. Feladata emellett a közterületek
(közutak, köztéri járdák) tisztántartása gépi és kézi erővel. A cég a jövőben az
üzemeltetés mellett nyitott új területek bevonására is, mint például az energiaszolgáltatás, az innováció támogatása, és a közlekedésszervezés. A közelmúltban
kötött együttműködést a Járókelő.hu közösségi (közterületi) probléma bejelentő
oldallal, amely által már Veszprém területéről is lehetséges az észlelt problémák
jelentése.

Veszprémben –, mint más hasonló méretű városok esetén az országban és Európában – még nincsenek meg a feltételei a felvázolt rendszerek gyors kialakításának. Elsősorban a nagyobb lakosságszámú városokban indult el, ahol a problémák
is erőteljesebben jelentkeznek.

A város területén lévő országos közutakat a Magyar Közutak Zrt., míg az önkormányzati közterületeket a Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája üzemelteti. Az önkormányzat 2015-ben a közútjainak és hídjainak fenntartására 146,0 millió Ft-ot költött.

Veszprém helyi és helyközi közösségi közlekedésének biztosítása 2015. január
1-je óta az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) feladata. A
helyi közösségi közlekedési szolgáltatásért tavaly 146,0 millió Ft-ot fizetett az önkormányzat.
A helyközi üzemben bevételei 27%-kal maradtak el a kiadástól 2013-ban. A bevétel 1499 millió Ft mellett a fogyasztói árkiegészítés 685 millió Ft volt. Az üzemeltetés közvetlen költségei 1496 millió Ft, emellett a karbantartás, amortizáció, és a
társasági általános költségek 1564 millió Ft-ot tesznek ki. A teljes költség a 2013.
évben 3060 millió Ft volt, ami az állam, mint megrendelő felé 837 millió Ft hiányt
jelentett.
A vasútállomást és közvetlen környezetét a MÁV Zrt. üzemelteti. A személyforgalmi vasúti szállítás a MÁV-Start Zrt. feladata.
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3.6. A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

3-49. ábra: Érték- és problématérkép
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3.7. TECHNOLÓGIAI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ELŐREJELZÉSEK
A célrendszer megfogalmazása előtt érdemes felvázolni, hogy jelenlegi tudásunk
szerint miként fognak alakulni a közlekedési, valamint a vele szoros összefüggésben lévő környezeti, gazdasági és társadalmi trendek 2020-2030 között.
Magyarország lakosságszáma
évtizedek óta csökken, amely
mind az élve születések alacsony számára, mind a magas
halálozási arányra visszavezethető. Ez a folyamat az időskorú
népesség koncentrációját, a
társadalom elöregedését is
eredményezi. A KSH Népességtudományi Kutatóintézete által
2015-ben készített népességprognózisa értelmében Magyarország
lakosságszáma
2020-ra 9,5; míg 2030-ra 9 millió főre csökken, miközben az
időskorúak aránya a 2011-es
17%-ról 2020-ra 21%-ra, majd
2030-ra 24%-ra emelkedik,
3-50. ábra: Magyarország népességprognózisa és azaz a népességszám csökkekorszerkezete 2011-2030 között
nés mellett a lakosság jelentős
elöregedésével kell számolni.

2

www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/kiadvanyok/teruleti-egyenlotlenseg-tarsadalmi-jol-let.pdf
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A lakosságszám csökkenése azonban nem mindenhol azonos mértékű. A nagyvárosok környéki településegyüttesek a szuburbanizációs folyamatok eredményeképpen az utóbbi években jelentősen növelték népességüket, míg a központi településmag a kiköltözők miatt népességveszteséget könyvelhetett el. Ez a tendencia azonban mára lelassult, és a városcentrumokba irányuló visszaköltözések is
megfigyelhetők. Ezt a városközpontok fizikai és társadalmi megújulása, valamint
a városkörnyéki adottságok negatív vonásai is magyarázzák: a városok és környékük közötti közlekedés, a városokba történő bejárás nehézségei, de a környékbeli
települések munkalehetőségeinek a szűkössége, vagy éppen a városkörnyéki őslakók és az újonnan betelepedettek közötti konfliktusok.
A szuburbanizációban jellemzően a magasabban képzett és jobb anyagi helyzetben lévő társadalmi csoportok vettek és vesznek részt, akik inkább a közép- és
felső középosztály tagjai, és vállalni tudják a szuburbán életformával járó többletköltségeket (pl. több személygépkocsi, bejárás költségei). Ezzel párhuzamosan
azonban jelen van az alacsonyabb társadalmi státuszúak lakóhelyi mobilitása is.
Ők jellemzően vagy a városkörnyéki települések kevésbé jó elérhetőségű és státusú részeire költöznek, vagy inkább az agglomerációs övezeten is túli, úgynevezett peri-urbán térségekbe.
Egy 2015-ös kutatás2 szerint még nem tudni, hogy a lakóhelyi szuburbanizáció dinamikájának lelassulása csak a gazdasági válság egy átmeneti következménye
volt, vagy a leírt folyamat tartós marad. Ami most látszik, hogy a vidéki nagyvárostérségekben – így Veszprémben is - a migráció nem áll meg a funkcionális várostérség határában: a megfelelő helyi munkalehetőség híján egyre többen lépik át a
régió határait is. Ezek azok, akik a hosszú távú, és a jobb megélhetést nyújtó
munka reményében költöznek el, jellemzően a fővárosba és térségébe.
A lakosság képzettségi szintje folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az MTA
KRTK tanulmánya3 szerint ez a tendencia folytatódni fog, de amíg az alacsony

3

Trendek és előrejelzések. MTA KRTK, 2013
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iskolázottságú népesség számának és arányának csökkenése a 25-64 éves korosztályban lassabb ütemű lesz, addig a felsőfokú végzettségűek aránya gyorsabb
ütemben fog emelkedni. A nemek közötti eltérés leginkább a felsőfokú végzettségűek körében érhető tetten: az ilyen típusú végzettséget szerző férfiak száma nem
változik, a felsőfokú végzettségű nők száma viszont tovább növekszik. Az MTA
KRTK másik tanulmánya4 ugyanakkor arra is rámutat, hogy 2014-et követően a
közfoglalkoztatásnak köszönhetően a 16-20 éves férfiak között, majd 2015 után
mindkét nemnél növekedni kezd az általános iskolai végzettség nélküliek aránya.
A foglalkoztatottságnál nehéz tendenciákat felvázolni, éppen ezért kb egy évre
előre lehet megjósolni a munkanélküliségi rátát, távolabbi horizont meghatározása lehetetlen. A tendenciák alapján meghatározó az öregségi nyugdíjkorhatár
folyamatos emelkedése, miközben a 61-65 éves korosztály létszáma folyamatosan
emelkedik és közülük egyre többen maradnak a munkaerőpiacon. 2013-ban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 61-65 éves férfiak 5%-volt aktív,
2014-ben pedig 9%-a. Ez a növekedési ütem azonban várhatóan nem fog évekig
folytatódni. Az aktivitási ráta növekedése a 61-65 éves korcsoportban a legnagyobb, de körükben a végzettséggel fordítottan arányos, azaz minél képzettebb a
61-65 éves korcsoport, annál kisebb mértékben növekszik az aktivitási ráta.
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korosztály aránya. Az ágazati foglalkoztatási arányokban 2020-ig, 2025-ig nem tapasztalható jelentős elmozdulás. Az építőipar, valamint a kereskedelem és vendéglátás aránya kis mértékben növekedni, míg a jellemzően állami tulajdonú ágazatok foglalkoztatási aránya csökkenni fog, így a legnagyobb vesztesek az oktatási
és a közigazgatási ágazatok lesznek.
A területhasználat tekintetében jelentős változások történtek az elmúlt évtizedekben. Korábban a térszervező erőt a közutak jelentették, és az egyik legfontosabb „paraméter” a gyors eljutás volt. Mindez a forgalmas, sűrűn lakott, elsősorban belvárosi területek kiürülését, elértéktelenedését eredményezte. A városvezetők felismerték a problémát és városrehabilitációs beavatkozásokkal, forgalomcsillapítással, minőségi zöld- és rekreációs területek kialakításával, a helyi gazdaság élénkítésével ismét vonzóvá tették a belvárosi tereket. Ez a folyamat a jövőben
tovább fog folytatódni, hiszen az egészségtudatosság elterjedése maga után vonja
az egészséges környezet iránti igényt is. Mindeközben a személygépjárművek is
egyre kevésbé környezetszennyezőek, továbbá az elektromos, és a plugin hibridek
jobban kontrollált körülmények között előállított energiát használnak.

A foglalkoztatási ráta emelkedése a jövőben is folytatódni fog. Legnagyobb mértékben a legfeljebb középiskolai végzettséggel rendelkező férfiak foglalkoztatottsága változik. A nők foglalkoztatási rátájának növekedése azonban várhatóan
majdnem minden korcsoportban és iskolai végzettségi kategóriában elmarad a
férfiakétól.
A prognózisok alapján rövid távon kismértékben tovább javul a munkaképes korú
lakosság képzettségi szintje, amely pozitívan befolyásolja a gazdasági növekedést.
Növekszik a munkaképes korú népességen és az aktívakon belül is az idősebb
3-51. ábra: Hagyományos, hibrid, plugin hibrid és elektromos járművek
4

Munkapiaci előrejelzés 2017-re és a közfoglalkoztatás hatása a munkapiaci helyzetre.
MTA KRTK. 2016. http://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2016/10/Molnar_Gyorgy.pdf
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függőségekkel, mekkora előállítási díjjal történik a meghajtásukhoz szükséges
elektromos áram előállítása. Kijelenthető viszont, hogy hosszútávon e megoldás
tűnik a fenntarthatóbb alternatívának.
A közösségi közlekedés járművei terén számos korszerű hajtás és hajtóanyag létezik (pl.: CNG, LPG, hibrid, tisztán elektromos, stb.), amelyeket érdemes a város
energetikai terveihez igazítva kiválasztani. Veszprém területi kiterjedése és forgalmi sűrűsége általában nem indokolja városi vasút kiépítését, ugyanakkor az
elektromos buszok legalább a hajtásban hozzák a villamosok előnyös tulajdonságait. Ezen a téren kiemelten javasolt, hogy már bizonyított rendszereket alkalmazzon a város. Szintén várható az önvezető járművek elterjedése és alkalmazása,
hiszen különösen a közösségi közlekedés terén jelentős költséghányad takarítható meg a járművezető nélküli üzemmel.

3-52. ábra: Élet az elektromos autókkal és nélkül

A tisztán elektromos és a plugin hibrid járművek már most is jelen vannak az
utakon, ezek elterjedése jelentős ütemben várható. Az állami ösztönző rendszereken túl az önkormányzatok a töltőhálózat kiépítésével tudják segíteni a folyamatokat. Parkolási kedvezmények és/vagy közösségi közlekedésre fenntartott
utak, sávok biztosítása ezen járművek számára ugyanakkor nem kívánatos, hiszen
bár hajtásuk kevésbé szennyezi a környezetet, területfoglalásuk továbbra is a hagyományos hajtású járművekével megegyező. A közösségi közlekedés és a lágy
közlekedési módok eszközei szerves részei lehetnek a városi közösségi tereknek,
így fokozott intenzitással szükséges ezeket fejleszteni.
Jelenleg a gépjármű-közlekedés fő energiaforrása a kőolaj, amely egyre bizonytalanabb forrásokból szerezhető csak be. Komoly probléma továbbá, hogy mind az
egyes fogyasztók, mind a teljes gazdaság ki vannak téve a kitermelő országok gazdasági teljesítményeinek, pénzügyi manővereinek. Jelentős környezetvédelmi károkkal is jár a fosszilis, nem megújuló források használata. Többek között ezen
okok miatt egyre elterjedtebb elektromos meghajtású gépjárművek beszerzése,
de a meghajtásukhoz szükséges energia előállítása további kérdéseket vet fel.
Nem mindegy, hogy milyen környezetkárosítással, milyenfajta gazdaságpolitikai

Számos város kísérleti stádiumban vizsgálja a MaaS (Mobility as a Service) rendszereket.

3-53. ábra: MaaS (Mobility as a Service) rendszerek felépítése
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Ezen rendszerek lényege, hogy a szolgáltatás, amelyet vásárolunk a teljes mobilitási igényünket lefedje (például a szombati piacra menetelnél használhassuk a
közbringa rendszert, színház után jöhessünk taxival haza, idős rokon kórházba
szállításához használhassunk car-sharing rendszert, miközben ugyanez a szolgáltatás hozzáférést biztosít a közösségi közlekedéshez is). A mobilitási igényeinket
integráltan kezeli, és mindig az adott szituációban az egyéni és a közösségi optimumok mentén kínál megoldást.
A fenti technológiai fejlesztések nagyban hozzájárulnak a levegő- és zajszennyezés csökkenéséhez. A szálló por az egyik olyan légszennyező anyag, amely nagyvárosi térségekben vagy ipari területen fordul elő nagyobb mértékben. A légszennyezés hatására alakul ki a savas eső, amely az ipari füst és a szmog keveredéséből, valamint ezek a csapadékot adó felhőkkel vegyüléséből alakul ki. Noha
több ipari vállalat található a város környezetében, a környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően a 2010-es évhez képest javult a levegő minősége. Bár a levegő
szennyezettsége időnként megnő, de az egészségügyi határértéket nem éri el,
ugyanakkor a levegő minőségének éves átlaga mindent összevetve rendkívül jó. A
múltban történt folyamatok alapján a városban továbbra is jó minőségű lesz a levegő a nagymértékű ipari tevékenység ellenére is.
A fenti gazdasági-társadalmi-technológiai tényezők a város részéről is paradigmaváltást követelnek meg. A korábbi infrastruktúra-fejlesztő és -üzemeltető központú gondolkodás tüneti kezelések voltak csupán és ebből próbáltak rendszerszintű feladatokat megoldani. Ezzel szemben az emberközpontú tervezési módszertanok - ld. SUMP - elterjedése, a tervezési célok és elvek a városlakók igényei
mentén történő újragondolása, a városi önkormányzatok, a városlakók érdekeit
és véleményét összefogó, stratégiában gondolkodó, de az operatív irányítást is felügyelő szervezetek létrehozása és hatékony üzemeltetése ad élhető és szerethető
városokat. Ennek a tendenciának a folytatása lesz a városi közlekedési menedzsment-központ létrehozása, amely egy összközlekedési hatáskörrel rendelkező
szervezetet jelent az öngondoskodás és a szubszidiaritás elve szerint. A korábbi
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beruházás központú gondolkodást a hosszútávon fenntartható üzemeltethetőség
és finanszírozhatóság nagyobb súllyal történő figyelembe vétele váltja fel.
Az önkormányzatok saját rendszereikről – beleértve a közlekedést is - saját adattárakat fognak fenntartani, hiszen a jövő egyik jelentős trendje az adatbányászatra
épülő tervezés (data mining), amelyhez létre kell hozni a szükséges adatbázisokat. Ezeknek a hosszú idősoros adattábláknak nem csak a létrehozása, hanem az
állandó és folyamatos frissítése is elemi érdeke és feladata lesz az önkormányzatoknak, hiszen a tipikusan egy évnél rövidebb szerződéssel rendelkező várostervező cégek csak pillanatképeket tudnak rögzíteni a város közlekedési rendszeréről, amiből nem olvashatóak ki az egyedi, helyspecifikus trendek.
Az elmúlt évtizedben az IT
és a kommunikáció soha
nem látott mértékű fejlődésen ment keresztül, amely
várhatóan a következő évtizedben tovább folytatódik.
Ennek eredményeként már
ma is igen elterjedtek a szolgáltatások irányítását segítő
alkalmazások, kommunikációs csatornák, a távmunkát
megkönnyítő/lehetővé tevő
online megoldások, vagy a
webes vásárlások, a bankok,
önkormányzatok e-szolgál- 3-54. ábra: Infokommunikáció átformálja a városokat
tatásai.
Mivel az utóbbiak jelentős egyéni mobilitási igényt csökkentenek, ezért a korábbi,
a mobilitási igények örökös kielégítését meghatározó stratégiai gondolkodás helyett mára a mobilitási igények racionalizálása került a fókuszba.

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Egyre több megoldás épít az okostelefonokban rejlő lehetőségek jobb kihasználására. A következő évtizedben számos olyan megoldás megjelenésére lehet számítani, amelyek építenek arra a számtalan szenzorra, amely a társadalom egy jelentős részének már ma is a zsebében lapul. A gamifikáció, azaz a játékra építés segíthet abban, hogy az emberek a saját tapasztalataikat önként adják át a közösség
részére. Erre kiváló példa a Waze útvonalajánló és navigációs szolgáltatás, ahol
részben automatikusan küldött adatainkkal, részben önként jelentett eseményekkel tudjuk mások utazását segíteni, amelyekért pontokat kaphatunk, és játékosan
versenghetünk ismerőseinkkel. Önkormányzati feladat ezen területen közvetlenül nincs, ugyanakkor információval, adatkapcsolattal, támogató hozzáállással
érdemes ezeket a fejlesztéseket segíteni. (Jó példa a budapesti közútkezelő: már
ma is partnere a Waze útvonalajánlónak, így lezárásokat, korlátozásokat ők maguk szerkesztik fel, ezzel saját munkájukat is segítve, hiszen így a Waze használók
elkerülik a pl. lezárással érintett szakaszokat).
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utazási igényekhez történő igazítását. Ma még az önálló elektronikus jegyrendszerek jelentik a bevált technológiát, de a kísérletezők már (az NFC technológia
révén) a közvetlen bankkártyás és telefonos alkalmazások telepítését is elvégezték. Ez nagyban segíti a különböző rendszerek átjárhatóságát –
interoperabilitását.

A modern szoftveres megoldások esetén azonban minden esetben tekintettel kell
lenni azokra, akik ezekkel az eszközökkel (pl.: okostelefon) nem tudnak, nem kívánnak élni.
A megosztáson alapuló (sharing economy) technológiák számos helyen megjelentek már, több magyar városban üzemel például kerékpár megosztó rendszer,
de az első gépjármű megosztás is elindult a fővárosban. Veszprém esetében jó
ideig nem realitás car-sharing rendszer kialakítása, ugyanakkor számos példa mutatja, hogy ezek a rendszerek piaci alapon is képesek működni, azaz önkormányzati feladatot csak a kerékpár megosztási rendszer jelent a lágy közlekedési módok elősegítése, előnyben részesítése érdekében.
Az elektronikus jegyrendszerek jelentősége könnyen okozhat win-win szituációt,
utas oldalról sokkal kényelmesebb, átláthatóbb és személyre szabhatóbb tarifa
politikát lehet kialakítani, az üzemeltető számára a pontosabb elszámolás lehetőségét biztosítja, a megrendelő és az önkormányzat számára pedig pontosabb, világosabb és mélyebb tartalmú adatbázisok segítik a szolgáltatás fejlesztését és az

3-55. ábra: Megosztáson alapuló (sharing economy) technológiák működése
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4. C ÉLRENDSZER
A korábban bemutatott problémák, a kapcsolódó fejlesztési dokumentumok és a
technológiai előrejelzések alapján egyedi célrendszert határoztunk meg, amelyhez már hozzárendelhetőek a szükséges intézkedések és beavatkozások.

4.1. A STRATÉGIA IRÁNYVONALÁNAK KIVÁLASZTÁSA
A megfelelő célok, irányvonalak megtalálásához fel kellett vázolni a város számára
valós alternatívákat nyújtó, de egymástól eltérő szemléletű forgatókönyveket. Az
alapelv, vagyis a kiindulópont az volt, hogy a városvezetés és a városhasználók
számára olyan reális szcenáriókat mutassunk fel, amelyek a hagyományos, konszolidált szemléletmódtól a jövőorientált, a jövő kihívásaira válaszoló megoldásokat is tartalmazzák. Ennek alapján három forgatókönyvet azonosítottunk, amelyekhez meghatároztuk a legjellemzőbb beavatkozástípusokat is:
I. forgatókönyv:
Gépjárműközpontú
fejlesztések
 Egyéni motorizált közlekedés problémáinak enyhítése
 Hiányzó hálózati elemek
kiépítése
 Gyalogos, kerékpáros és
közösségi közlekedés akut
problémáinak kezelése

II. forgatókönyv:
Fenntartható
közlekedési módok
 Helyi autóbusz közlekedés
komplex fejlesztése
 Kerékpárosbarát városrészek és térségi kerékpárhálózat kialakítása
 Közösségi terek feltételeinek megteremtése
 Zöldfelületek minőségi fejlesztése

III. forgatókönyv:
SMART fejlesztések és
mobilitásbefolyásolás

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
közösségi és az egyéni nem motorizált közlekedési módok irányába. A III. forgatókönyv SMART szolgáltatásfejlesztésre és mobilitás igények megváltoztatására
helyezi a hangsúlyt. Mindegyik forgatókönyv merőben különbözik a másik kettőtől, de egyértelműen egyikről sem jelenthető ki, hogy megoldást nyújtana a várost
terhelő összes közlekedési problémára.
Ugyanakkor az is látható, hogy a fenti forgatókönyvek nem csak szcenáriókat, hanem időbeli egymásutániságot, folyamatot is jelenthetnek, azaz hangsúlyáthelyezéssel megvalósítható a személygépjármű-használat ütemezett háttérbe szorítása, az intermodalitás és a kerékpáros közlekedés fejlesztése, a SMART eszközök
alkalmazása, amely az oktatással, a szemléletformálással kiegészülve hosszú távon a mobilitási igények és szükségletek változását is eredményezi.
Az időbeli egymásutániság azonban leginkább a projektek hatásaiban nyilvánul
meg, azaz a rövid távon, 2019-ig megvalósítható infrastruktúra-fejlesztések mellett meg kell kezdeni a soft-típusú beavatkozások előkészítését is, annak ellenére,
hogy ennek hatásai várhatóan csak hosszabb távon érvényesülnek.

 Intelligens
közlekedési
rendszerek felépítése minden közlekedési mód területén
 Oktatás, képzés
 Szemléletformálás
 Mobilitási igények tudatos
optimalizálása

4-1. táblázat: A forgatókönyvek irányvonalának kiválasztása

Az I. forgatókönyv elsősorban gépjármű fókuszú, fő célja ennél fogva a torlódások
megszüntetése, a parkolási problémák megoldása, valamint a hiányzó és a rossz
minőségű közúti kapcsolatok fejlesztése. A II. forgatókönyv lényege a pozitív
modal shift elérése, vagyis a közlekedési módok közötti megoszlás elmozdítása a

4-1. ábra: A forgatókönyvek időbelisége
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E fejezetben érdemes szót ejteni a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa (továbbiakban EKF) címről, amelyre sok magyar városhoz hasonlóan Veszprém is pályázik. A pályázati szakasz egyelőre korai fázisban van, ezért részletesen kidolgozott
tervek, pontos beavatkozások még nem állnak rendelkezésre. A SUMP szempontjából fontos megállapítani, hogy a létrehozni kívánt beavatkozások nem csupán
az adott évre készülnek, hanem Veszprém hosszútávú fejlesztési elképzeléseinek
organikus részét képezik. Jelen dokumentumban részletezett fejlesztések között
emiatt nem szerepel olyan projekt, amelyet kifejezetten az EKF miatt szükséges
megvalósítani. Továbbá a SUMP megalkotásakor – az ismert információk alapján
– olyan beavatkozások meghatározása volt a cél, amely képessé teszi Veszprémet
az esemény megrendezésére. Győztes EKF pályázat esetén csupán a dokumentumban található projektek fontossági sorrendje, ütemezése és (esetlegesen) a finanszírozás forrása változhat meg.
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Veszprém gazdasága a jövőben biztosítsa, hogy:





országos jelentőségű felsőoktatási központ maradjon,
hatékony térségi integráció révén a város megmaradjon a régió legfontosabb gazdasági központjának,
a gazdasági szereplőket kedvező feltételek fogadják,
rugalmas és alkalmazkodó legyen.

A város a jövőben is ápolja a kultúrát, hagyományait, ezáltal





„a királynék városa”-ként az ország egyik legjelentősebb kulturális és művészeti központja maradjon,
megőrizze sajátos identitását,
megvédje és továbbfejlessze értékes és egyedülálló természeti és épített környezetét,
megerősítse turisztikai vonzerejét.

4.2. JÖVŐKÉP
Veszprém városa a településfejlesztési koncepciójában megfogalmazta azt a jövőképet, melyet a város 2030-ra el szeretne érni:
A városlakók, az ide ingázók, illetve az ide látogatók számára Veszprém élhető
város marad, amely:






megfelelő lakáskörülményeket és közlekedést,
a lakosság képzettségének megfelelő munkahelyeket,
egészséges környezetet,
szociális- és közbiztonságot,
az élet minden területén esélyegyenlőséget nyújt.

4.3. ÁTFOGÓ ÉS STRATÉGIAI CÉLOK
A hosszú távú jövőkép elérése érdekében átfogó – közlekedési témakörön túlnyúló – fejlesztési célok kijelölése szükséges. Az időtáv illeszkedik az EU fejlesztési ciklusához, ezért 2020-ig (2023-ig) terjed ki. A településfejlesztési dokumentum négy átfogó és három stratégiai célt jelöl ki:


A jövőben a város társadalma legyen:




befogadó és nyitott,
értékeit a látogatókkal szívesen megosztó,
környezettudatos.



átfogó célok:
o Veszprém városok közötti szerepének további javítása, a térségi
együttműködés erősítése;
o harmonikus, jó minőségű városkörnyezet fejlesztése;
o tudásalapú, innovatív gazdaság fejlesztése;
o kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség megtartása;
stratégiai célok:
o fiatalodó aktív város;
o környezettudatos város;
o megújuló város.
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4.4. PRIORITÁSOK
Az átfogó és stratégiai célokhoz kapcsolódva lettek kijelölve a már közlekedési
szakterületi prioritások. Ezek közül három tematikus, öt pedig a városban lehatárolt területegységhez kapcsolódik. Mind illeszkednek az EU közlekedési Fehér és
Zöld könyvében megfogalmazott alapelvekhez és az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában elfogadott fő irányvonalakhoz, azokat egyes területeken csak kiegészítik, pontosítják. A prioritások között megjelenik mind a hagyományos, jellemzően infrastruktúra-fókuszú megközelítés, mind a mobilitási igények és szükségletek befolyásolása is, azaz a forgatókönyvek révén meghatározott megvalósítás is
hangsúlyos szerepet kapott.
4.4.1. Tematikus prioritások
T1: Az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldása
A prioritás a hagyományos szemléletű közlekedésfejlesztésen
alapul, azaz a már felmerült problémák megoldását, az igények utólagos lekövetését helyezi középpontba, döntően az
infrastrukturális elemek fejlesztésével.
A városon belül kialakuló forgalmi torlódások súlyosan érintik Veszprémet. Ráadásul a mobilitási igények és a gépjárműbirtoklás növekedése hosszú távon várhatóan folyamatos lesz (kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel), azaz az ilyen típusú
problémák tovább fognak súlyosbodni. A torlódások okozta problémák leginkább
a Belvárost, az azon áthaladó főközlekedési tengelyeket érintik, amelyek további
környezetterhelést eredményeznek. Ennek hatására egyrészről jelentősen romlik
az itt élők életminősége, másrészről egy vonzó Belváros kialakulását is gátolja. A
torlódások pénzügyi problémák forrásai is, ami miatt az EU gazdasága a GDP-

5

Fehér Könyv: Útiterv az egységes európaiközlekedési térség megvalósításához (2011)

4-2. ábra: A közlekedési módok átlagos helyigénye és CO2 kibocsátása egy emberre
vetítve

jének 1%-át kitevő veszteséget szenved el, amely 2030-ig 1,5%-ra is nőhet. A probléma abban keresendő, hogy a gépjármű közlekedésnek és parkolásnak jelentősen
nagyobb területigénye van egy emberre vetítve, mint a többi közlekedési módnak.
Például hiába kisebb egy személygépjármű, mint egy autóbusz, ha az előbbiben
átlagosan kevesebb, mint két ember utazik, az utóbbiban pedig átlagosan 15-25
fő.
E jelenséggel párhuzamosan a városon belüli közúti balesetek száma több év átlagának tekintetében növekszik, míg az országos adatok csökkenő tendenciájúak.
Ez nem egyedi probléma, számos város küzd hasonló kihívással, különbség csak
a probléma súlyosságában van. Az EU területén történő közúti balesetek több,
mint kétharmada városokban következik be5. Hiába jelennek meg az egyre biztonságosabb járművek, és cserélődik le lassan az öreg, alacsony biztonságot
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nyújtó járműállomány, ez a városi közlekedésre nincs szignifikáns hatással. A továbbiakban sem várható jelentős javulás a városi közlekedésbiztonság területén
pusztán a járműoldali fejlesztések révén (ideértve az elektromos járműveket is).
A felvázolt problémakört rövid- és középtávon elsősorban a hiányzó városközpontot elkerülő kapcsolatok megteremtésével, a meglévő infrastruktúra kapacitásbővítésével lehet orvosolni, amellyel párhuzamosan szükségesek közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási intézkedések megvalósításai is. Hosszútávon
ugyanakkor az ilyen típusú beavatkozások nem tekinthetőek kellően hatásosnak,
mivel a pozitív következményei mellett további forgalmat generálnak, továbbá
nem képesek az igények mérséklésére sem.
T2: A környezetbarát közlekedési módok feltételeinek fejlesztése, módváltás ösztönzése
A prioritás a jelenlegi trendeknek megfelelően a meglévő mobilitási igényeket fenntartható eszközök alkalmazásával elégíti ki, vagyis a környezetet kevésbé terhelő, hatékonyabb
közlekedési módokat helyezi előtérbe.
A városokban megjelenő koncentrált gépjárműhasználatnak, valamint az elmúlt
évtizedek közúti közlekedés központú fejlesztéseinek következtében mára a központi területek élhetősége alacsonnyá vált. A nagy forgalom okozta jelentős zajés levegőszennyezés negatívan hat a városlakók egészségi állapotára. Az Európai
Parlament tavaly novemberi tájékoztatása szerint a szív- és érrendszeri, valamint
a légzőszervi megbetegedésekért nagymértékben felelős városi légszennyezés
évente mintegy 400 ezer ember korai halálához vezet az unióban, amely egyben
a legfőbb környezeti halálok.
A gépjárművek sok és értékes felületeket vesznek el a közterületekből a közösségi
terek, zöldfelületek kárára. A kizárólag közúti közlekedés központú fejlesztések
korábban már elindítottak egy negatív spirált: a több parkoló, a több útfelület és

4-3. ábra: Élhető város modell

a kevesebb közösségi tér több gépjárművet és kevesebb térhasználót eredményezett. A kevesebb térhasználó üresebb tereket, csökkenő, megszűnő helyi kereskedelmet okozott, ami miatt még kevesebb lett a térhasználó. E folyamat azonban
szerencsére visszafordítható és a személygépjárművektől „visszafoglalt” közterületek visszanyerhetik közösségi funkciójukat.
Az élhető város kialakítása nem lehetséges az emberközpontú, emberi léptékű
fejlesztések nélkül. A fenntarthatóbb városi közlekedés hozzájárulhat a környezet
egészségesebbé tételéhez, a levegőminőség javításához, a közösségi terek kialakulásához. A bemutatott problémák kezelésének hosszútávon is fenntartható
megoldása a közlekedési módok közötti megoszlás (modal split) elmozdítása az
alternatív (közösségi és egyéni nem motorizált) közlekedési módok irányába. E
közlekedési módok hatékonyabbak a városi közlekedés területén, kisebb területet
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foglalnak el mind közlekedés, mind parkolás közben, valamint a környezetet is
kevésbé (vagy egyáltalán nem) szennyezik.
A hatékony modal split eléréséhez elengedhetetlen a közösségi közlekedés előtérbe helyezése, amely az infrastruktúra fejlesztésén kívül a szolgáltatási színvonal emelkedését, a menetrendek összehangolását, valamint forgalomszervezés
megújítását (pl. a közösségi közlekedés előnyben részesítése) is magában foglalja.
Szintén törekedni kell a kerékpáros infrastruktúra térségi szintű fejlesztésére, valamint a városon belüli gyalogos zónák, gyaloglásra alkalmas területek kialakítására és hálózatba szervezésére. Középtávon tehát a cél azon kulcsfejlesztések
meghatározása, amelyek megvalósulása esetén egy kritikus tömeg hajlandó alternatív közlekedési módokra váltani. Emiatt szükséges a gépjármű-közlekedés helyenkénti háttérbe szorítása, valamint a közösségi és az egyéni nem motorizált
közlekedés (kerékpáros, gyalogos) támogatása, feltételeinek fejlesztése. Külön
megemlítendő az intermodalitás szintjének fejlesztése, elsősorban a vasúti és autóbuszos közlekedés erősítése céljából.

4-5. ábra: Kirekesztéstől a befogadásig

Az élhető város kialakításánál különösen ügyelni kell a szegregálódó vagy
szegregált területekre, valamint a különböző társadalmi csoportok egyedi igényeinek befogadására. Nem szabad megfeledkezni tehát a mozgáskorlátozottakról, a
fogyatékkal élőkről, az idősekről, a kisgyermekes családokról, a gyermekekről, a
szociálisan hátrányos helyzetűekről, a vállalkozásokról (üzletek, nagy foglalkoztatók, teheráru terminálok), a magasabb jövedelemmel rendelkezőkről (számukra
is vonzó alternatív közlekedési módok szükségesek), a turistákról, valamint a
funkcionális várostérségben élőkről.
Az egészséges városi környezet garantálása és a klímavédelmi célok elérése érdekében a közlekedési eredetű károsanyag kibocsátás csökkentése kiemelt feladat.
T3: Proaktív mobilitásmenedzsment
A prioritás lényege a mobilitási igények befolyásolása és a
meglévő szükségletek csökkentése, optimalizálása. Mindez a
különböző szereplők közlekedési attitűdjének megváltozásával, folyamatos edukációval, és tudatos szervezetfejlesztéssel
érhető el.
A megjelenő technológiai innovációk (elektromos járművek, infokommunikációs
technológiák, stb.) és a velük párosuló újfajta társadalmi elvárások új kihívások

4-4. ábra: A legrövidebb útvonalak rajza közlekedési módonként jelenleg
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elé állítják a városi közlekedésszervezést és a közigazgatást. A szabályozási rendszereknek – önkormányzati és állami szinten egyaránt – meg kell határozniuk e
fejlesztések kereteit, alkalmazási feltételeit, színtereit. E kihívás megoldatlansága,
mellőzése esetén az újítások elterjedése szabályozatlan lesz, akár megjelenésüket
is gátolhatja, vagy túlzottan erőteljessé teheti. Mindkét esetben gazdaságilag és
társadalmilag egyaránt egy rosszabb helyzet állhat elő, amelyet utólagosan nehezebb orvosolni.
Ahhoz, hogy a közlekedés fejlesztése a fenntarthatóság elveinek mentén, komplex
módon tudjon megvalósulni, nem elegendő a meglévő erőforrásokra és struktúrákra támaszkodni. A paradigmaváltáshoz megfelelő intézményi háttér szükséges, amely a problémamegoldás helyett annak proaktív módon történő megelőzését szorgalmazza. Fel kell ismerni, hogy a technológiai innovációk, valamint
vele szoros összefüggésben a lakossági mobilitási igények és szokások változása
miatt is egyre kiemeltebb szerepet kap az infrastruktúrafejlesztések mellett a különböző szolgáltatások magas minőségben történő biztosítása. Ezek a szolgáltatások egyrészt közvetlenül a közlekedési igényekre hatnak (pl. behajtási övezetek,
hibrid és elektromos járművek elterjedésének ösztönzése, stb.), másrészt pedig a
városon belüli területhasználatot optimalizálják.
A két eltérő jellegű beavatkozástípus együttesen generálja a különböző közlekedési módokhoz kapcsolódó szolgáltatások minél hangsúlyosabb fejlesztését, akár
önálló projektként. A középtávú cél, hogy minden közlekedési móddal kapcsolatosan működjenek olyan szolgáltatások, amelyek megfelelnek a jelen kor igényeinek, ideértve az infokommunikációs technológiák alkalmazását. Hosszútávú
közlekedésfejlesztési cél, hogy kialakuljon egy, a mobilitási igényeket komplexen
kielégítő, magas szolgáltatási szintet nyújtó, a közlekedők részéről visszacsatolást
biztosító, intelligens és integrált közlekedési szolgáltatási rendszer. A közvetlen
szolgáltatásfejlesztésnél az önkormányzat ösztönző, kezdeményező, míg a területhasználatnál egyértelműen irányító szerepet tölt be.

4-6. ábra: SMART közlekedési szolgáltatások

A társadalom egy jelentős részénél nincs teljes értékű, valós döntési mechanizmus
a mobilitási eszköz választás (vagyis a közlekedési módválasztás) során. Probléma, hogy a közlekedés szereplői nem mindig mérik fel reálisan az általuk választott közlekedési mód által okozott hatások (egészséges életmód, relatív időnyereség, stb.) összességét, súlyát. A meglévő mobilitási minták, vagyis a lakosság
közlekedési szokásai sokszor nehezen alkalmazkodnak a változó közlekedési
rendszerhez a berögzült hozzáállások és megszokások miatt. Pusztán a meglévő
közlekedési rendszer kínálati oldalának fejlesztésével nem érhető el a maximális
pozitív hatás, csak ha van mögötte, mellette egy folyamatos proaktív kommunikáció.
A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése középtávon a szemléletformáló,
promóciós tevékenységek révén mozdítható el, amelynek sikeressége a célcsoportok fogadókészségétől, nyitottságától függ. A szemléletformálás ugyanakkor
hosszabb távú, rendszeres tevékenységet feltételez, amelyben az önkormányzat
koordináló szerepet tölt be. A szemléletformálásnak ki kell terjednie az alternatív
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közlekedési módok népszerűsítésére, a közlekedésben részt vevők közötti konfliktusok kezelésére, valamint a fiatalabb korosztály esetében a megfelelő képzésre
és oktatásra is.
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4.4.2. Területi prioritások
V1: Belváros
Hangulatos, emberközpontú Belváros kialakítása a fenntartható közlekedési módok előtérbe helyezésével.
Jelenleg Veszprém belvárosát többrétű közlekedési probléma jellemzi. A hiányos
közlekedési hálózat miatt nagymértékű átmenő forgalom terheli. (A forgalomban
résztvevők jelentős részének sem kiindulópontja, sem úticélja nem a városközpontban található, mégis annak területén halad keresztül.) Gond továbbá, hogy a
gépjárművek területfoglalása miatt kevés az emberközpontú, élhető közösségi
tér.

4-7. ábra: Közlekedéssel kapcsolatos kérdések és arra adható válaszok

Hosszabb távon a mobilitási szükségletek megváltoztatása lehet a megoldás,
amelyben a gazdasági szereplők, oktatási intézmények szemléletváltására van
szükség. Fel kell ismerni a távoktatásban, az iskolai mobilitásban, illetve a távmunkában és az e-szolgáltatások továbbfejlesztésében rejlő lehetőségeket. Az önkormányzat az e-ügyintézés további fejlesztésében tud élen járni.

A Belvárosban és közvetlen közelében három, jól lehatárolható,
különböző funkciójú
térrész található: a keleti oldali kereskedelmi funkció (sétálóutca, piac, bevásárlóközpont); az észak-déli
irányú kulturális funkció (Vár, Hangvilla,
Színház); illetve a városközpont két szélén
található rekreációs terület (Kolostorok, kertek, Erzsébet sétány).

4-8. ábra: Belváros területi funkciói
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A felvázolt funkciók egymástól markánsan elkülönülnek, a közöttük lévő kapcsolatok esetlegesek. Mindezek miatt nem tud megvalósulni a funkciók pozitív, egymást erősítő hatása. A kereskedelmi funkciójú területen megjelenő nagyobb gyalogos forgalom, és életteli légkör elválik a kiüresedő, főleg turisták által látogatott
kulturális funkciójú területektől.
A többrétű problémakör megoldása csak összehangolt, hosszabb távú, nehezen
végigvihető fejlesztési elképzelések mentén lehetséges. A nagyszámú átmenő
gépjárműforgalom csökkentésének első lépése a városi szintű úthálózati fejlesztések megvalósítása, amely alternatív útvonalként szolgálhat a Belváros útjai helyett. E fejlesztések után van lehetőség a Belváros főbb útjainak forgalomcsillapítására, a közösségi és egyéni nem motorizált közlekedés erőteljes előtérbe helyezésére.
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erősíteni a közösségi és a kerékpáros közlekedés helyzetét, valós alternatívát
nyújtva ezáltal a városon belüli közlekedésre. A felszabaduló területeken lehetőség adódik új emberközpontú közösségi terek kialakítására, illetve a gyalogos közlekedés feltételeinek javítására.
Elengedhetetlen a bemutatott három funkcionális belvárosi térrész közötti kapcsolat erősítése, a különböző területek közötti átjárhatóság javítása. E cél elsősorban a gyalogos kapcsolat erősítése által érhető el, másodsorban a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek fejlesztésével. Szükséges a meglévő funkciók, és a tervezett új közösségi terek közötti közlekedési folyosók definiálása, amelyeket később
át kell alakítani „önmagukat magyarázó” gyalogos (és kerékpáros) útvonalakká,
illetve élhető terek sorozatává.
V2: Lakóterületek
A lakótelepek és kertvárosi területek minőségi közterületeinek kialakítása különös tekintettel a zöldterületi rendszerek
folytonosságának biztosítására.
Míg a Belváros egy egybefüggő, többé kevésbé homogén városrész, addig a Lakóterületek alá különböző adottságokkal és eltérő mértékű problémákkal rendelkező heterogén területek tartoznak. E területegységbe soroltuk a nagy laksűrűségű lakótelepi, a kertvárosi, és a ritkábban lakott falusias lakóterületeket is. Bár
különféle jellemzőkkel bírnak, problémáik mégis hasonlóak.

4-9. ábra: Veszprém belvárosa

A parkolási problémák kezelése során ki kell dolgozni egy komplex, többlépcsős
intézkedéssorozatot, amely fokozatosan csökkenti a frekventált, értékes területeken lévő felszíni parkolófelületek mértékét. E folyamat ellenpólusaként szükséges

Az egyik fő problémaforrás (elsősorban a sűrűbben lakott területeken) a meglévő
közterületeken megjelenő eltérő funkciók területszükséglete és a rendelkezésre
álló terület szűkössége. Jelenleg viszonylag nagyobb parkolóterületek állnak rendelkezésre, amelyek mégis általában nem képesek a parkolási igények teljeskörű
kielégítésére. A lakóterületeken áthaladó utak forgalma csak helyenként okoz nagyobb környezeti terhelést, vagy baleseti kockázatot. Az utcák jelentős hányada
ma is kerékpárosbarátnak tekinthető, de akadnak beavatkozást igénylő területek.
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V3: Iparterületek
Az iparterületek elérhetőségének és megközelíthetőségének
javítása, különösen az Iparváros tekintetében.

4-10. ábra: Veszprémi lakóterületek

Külön ki kell emelni a központi belterülettől távolabb fekvő külső városrészeket
(Kádárta, Gyulafirátót, stb.), amelyek elérhetősége és megközelíthetősége gondot
okoz különösen kerékpárral és közösségi közlekedéssel.
A prioritás célkitűzése, hogy a város lakóterületein enyhüljenek a közlekedésből
származó negatív externális hatások, és összességében javuljon az életminőség és
az élhetőség. Ennek elérése érdekében szükséges a közúti közlekedés helyenkénti
forgalomcsillapítása, továbbá a közlekedésbiztonság növelése. Meg kell találni továbbá a meglévő zöldfelületi rendszer és parkolóterületek közötti összhangot. Cél
a rendezett, igényeket szinte teljeskörűen kielégíteni képes parkolóterületek, továbbá a magas minőségű és erős funkcióval rendelkező értékes zöldfelületek
fenntartása. Fontos a teljes értékű kerékpárosbarát városrészek kialakítása, továbbá a biztonságos és akadálymentes gyalogos közlekedés elérése. A kertvárosi
és különálló lakóterületek esetében fontos cél az elérhetőségek javítása, amely elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével, illetve a kerékpáros útvonalak létesítésével érhető el.

Veszprém első számú iparterülete az északnyugaton fekvő Iparváros, de több helyen is találhatóak kisebb-nagyobb ipari-gazdasági területek: Déli Intézményközpont, Videoton Ipari Park, stb. Bár a város különböző pontjain helyezkednek el,
általánosan kijelenthető, hogy elérhetőségük nem megfelelő, mivel kerékpárral,
gyalogosan és közösségi közlekedéssel rendkívül körülményes, de gépjárművel is
problémás a megközelíthetőségük. A kerékpáros és gyalogos infrastruktúra rendkívül hiányos az iparterületek jelentős részén, továbbá sok helyen rontja a közlekedésbiztonságot a gyalogátkelőhelyek és közvilágítás hiánya. Több fontos közúthálózati elem nem áll rendelkezésre (különösen az Iparváros területén), a parkolás számos esetben a telephely melletti közlekedési területen történik rendezetlen formában. E területeken szolgáltatott helyi és helyközi közösségi közlekedés színvonala meglehetősen alacsony. A felvázolt problémakör az iparterületek
további bővítése miatt középtávon előreláthatólag tovább fog súlyosbodni.

4-11. ábra: Veszprémi iparterületek
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A nehézségek megoldásához elengedhetetlen a megközelíthetőség javítása minden közlekedési mód szempontjából, amely közvetlen pozitív hatást gyakorolhat
a város gazdaságára, továbbá a megfelelő munkakörülmények biztosítására (és ez
új munkavállalók Veszprémbe vonzását jelentheti). A javuló kerékpáros és közösségi közlekedési elérhetőség ezek mellett megkönnyítheti a környezetkímélő közlekedési módok elterjedését, továbbá valós alternatívát nyújthat a munkavállalók
számára.
A felmerült problémák közül a közúti és kerékpáros közlekedést érintőkre már
rövid- és középtávon, míg a közösségi közlekedés problémáira elsősorban középés hosszútávon lehet megoldást találni. Az egyéni közlekedés feltételeinek fejlesztését új közúti kapcsolatok kiépítésével, korszerűsítéssel, forgalomtechnikai beavatkozásokkal lehet segíteni, addig a helyi és helyközi közösségi közlekedésben
a menetrendi összehangolásokat, változtatásokat kell megvalósítani.
4-12. ábra: Veszprém Aréna

V4: Különleges területek
Veszprém területén található különleges mobilitási igényű létesítmények, területek és a város közötti kohézió javítása.
Veszprémben található néhány különleges létesítmény, amelyeknek sajátos mobilitási igényei és közlekedési adottságai vannak. Emiatt speciális problémák jellemzik, amikhez egyedi célok meghatározása szükséges.
Veszprém külső útgyűrűjének nyugati oldalán, a kereskedelmi egységek szomszédságában található a Veszprém Aréna és környezete. A távlati fejlesztések között szerepel az Aréna bővítése (vagy új csarnok építése a környéken), illetve új
városi uszoda és jégcsarnok létesítése. A sportesemények kapcsán generálódó nagyobb forgalmi igények kielégítése már jelenleg is problémát jelent, amely tovább
fog fokozódni. Emiatt fontos célkitűzés a terület megközelíthetőségének folyamatos biztosítása, továbbá a város irányú közlekedési kapcsolatok erősítése minden
közlekedési mód fejlesztésével.

A városhoz közel, de attól lényegesen elkülönülve fekszik a Veszprémi Állatkert,
amelynek Belváros felőli kapcsolata esetleges, alacsony kiépítettségű. Mivel a fő
megközelítési irány az útgyűrű felől van, ezért a közúti elérhetősége ennél fogva
nehézkes, és csak hosszabb kerülőúton lehetséges. A kerékpáros és a közösségi
közlekedéssel való megközelíthetősége rendkívül rossz. Ezek miatt a Belváros és
az állatkert közötti kohézió megteremtése az elsődleges célkitűzés, amely egyúttal teret engedhet a turisztikai attrakciók összefonódásának, egymásra épülésének is.
A külső útgyűrű északi oldalán található a vasútállomás, a város egyetlen kötött
pályás közlekedési csomópontja. A térségben a szolgáltatás színvonala gyenge minőségű, a meglévő infrastruktúra jelentős mértékben leromlott és számos szolgáltatás szempontjából hiányos. A kerékpáros infrastruktúra, a parkolási lehetőségek
nem kielégítőek, továbbá a helyi és helyközi autóbuszos kapcsolat is rendkívül
gyenge. Városfejlesztési cél a terület rehabilitációja az intermodális átszállási lehetőségek fejlesztésével, amelynek eredményeképpen új városi decentrum jöhet
létre az Iparváros és az északi lakóterületek számára.
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Veszprém – mint a 3.1. fejezetben bemutattuk – fontos oktatási központ, mint
térségi, mint régiós szinten. A város különböző területén található oktatási intézmények emiatt erős, specifikus mobilitási jellemzőkkel bírnak. Az óvodák, általános és középiskolák, valamint a főiskola és az egyetemi karok számára elengedhetetlen a biztonságos és magas minőségű közlekedési kapcsolatok biztosítása (minden közlekedési módra vonatkoztatva), erős kohézió kialakítása.
Különleges területnek tekintendőek az elsősorban város külső területein található
nagyobb kereskedelmi funkcióval rendelkező területek. Ide tartozik a Shop
Stop és Tesco környéke, illetve a Balaton Pláza. E létesítmények irányában is szükséges a megfelelő közlekedési kapcsolatok megléte.
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V5: Funkcionális várostérség
A funkcionális várostérséget összekapcsoló hálózati elemek
fenntartható fejlesztése az ingázó forgalom magasabb fokú
kiszolgálása és a térségi turizmus prosperálása érdekében.
Veszprém a funkcionális várostérséget alkotó településekkel változó minőségű
közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. A közúti kapcsolatai általánosságban
megfelelőnek mondhatók, a helyközi közösségi közlekedéssel már akadnak problémák, a térségi kerékpáros útvonal pedig csak Balatonalmádi és Nemesvámos
irányában található.
A balatoni összeköttetés kiemelt jelentőségű, amely jelenleg jól funkcionál, azonban egy még szorosabb kapcsolat hozzájárulna a turisztikai, kulturális lehetőségek teljes mértékű kihasználásához. Ennek keretében elsősorban a kerékpáros és
közösségi közlekedéssel való elérhetőség javítását kell szorgalmazni. Fontos a Herend és Zirc irányú kerékpáros kapcsolatok megteremtése. További célkitűzés,
hogy a funkcionális várostérség településeiből javuljon az iparterületek, de elsősorban Iparváros elérhetősége.

4-13. ábra: Veszprém funkcionális várostérsége – Balatonalmádi
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4-14. ábra: Veszprém fenntartható városi mobilitási terv célrendszere
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5. E SZKÖZRENDSZER



A Veszprém fenntartható városi mobilitási tervének jelen fejezete tartalmazza
azon lényeges fejlesztési jellegű eszközök indikatív listáját, amelyek a korábban
meghatározott átfogó célok, tematikus és területi prioritások eléréséhez szükségesek. A stratégia operatív jellege nem jelenti azt, hogy kidolgozottan és részletekbe menően vagy akár teljeskörűen kellene bemutatni a kitűzött célok elérése
érdekében megvalósítandó intézkedéseket. Az eszközrendszer meghatározásakor
először a különböző átfogó intézkedéseket definiáltuk, ezek kibontásakor, részletezésekor azonosítottuk a konkrét projektelemeket.




a város belterületén (különösen a Belvároson) áthaladó gépjárműforgalom elterelése;
meglévő közlekedési kapcsolatok minőségi fejlesztése;
közlekedésbiztonság javítása.

Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
Az intézkedés a tematikus célok közül az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldásához (T1) járul hozzá, elősegítve az iparterületek megközelíthetőségének és elérésének javítását (V3), valamint a város különleges területei közötti
kohézió erősítését (V4). A közlekedésbiztonságot javító intézkedések ugyanakkor
a város teljes területére kiterjednek.

5.1. INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Javasolt beavatkozások





A célrendszerhez igazodva nyolc intézkedést sikerült meghatározni,
amelyek egy része a meglévő közlekedési problémára reagál, míg a
másik részük előre mutatva próbálja felkészíteni Veszprém közlekedési rendszerét a várható kihívásokra. Az intézkedések színei a kapcsolódó prioritásokra utalnak.

kelet-nyugati főközlekedési tengely kiépítése;
hiányzó főúti elemek kiépítése;
meglévő közlekedési tengelyek felújítása;
közlekedésbiztonságot javító intézkedések.

5.1.2. Közösségi közlekedés fejlesztése (I2)
5.1.1. Hiányzó hálózati elemek megvalósítása, meglévő
kapcsolatok fejlesztése (I1)
Indokoltság – a problémák azonosítása
Veszprém meglévő közúthálózata, különösen a főközlekedési tengelyek túlterheltek, gyakran alakulnak ki forgalmi torlódások, amelyek az utazási időkben, a környezeti hatásokban és a közlekedésbiztonság tekintetében kedvezőtlen helyzetet
eredményeznek. Különösen a város külső területeit felfűző közlekedési kapcsolatok hiánya szembetűnő, amely kihatással van Veszprém teljes hálózatára. Az intézkedés e problémákra reagálva az alábbi megoldásokra fókuszál:


az Iparváros megközelíthetőségének javítása;

Indokoltság – a problémák azonosítása
Veszprém közösségi közlekedése a járműpark állapota, az intermodalitás hiánya,
a menetrendek összehangolatlansága, az akadálymentesítettség alacsony foka és
az alacsony szolgáltatási színvonal miatt nem lehet valós alternatívája az egyéni
motorizált közlekedésnek. Mindebből következően a közösségi közlekedés színvonalának emelése komplex, utasközpontú megközelítést igényel, azaz kiemelten
kell foglalkozni:





a járműállomány korszerűsítésével;
a helyi és helyközi menetrendek összehangolásával;
az utastájékoztatással;
utasközpontú jegy- és bérletrendszer kialakításával;
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az intermodalitást, módváltást elősegítő kapcsolatok kiépítésével;
valamint a megállók, állomások, járművek akadálymentesítésével.

Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
A közösségi közlekedés fejlesztése a környezetbarát közlekedési módok feltételeinek javítását és a módváltás ösztönzését segíti elő (T2). Jellegéből adódóan a tervezett beavatkozások túlnyomó részt a város teljes területét érintik, csupán néhány projekt fókuszál egy-egy önálló területi egységre.
Javasolt beavatkozások
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Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
Az intézkedés az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldását (T1) segíti elő, míg területileg az emberközpontú Belváros (V1), valamint a lakóterületek
minőségi közterületeinek (V2) kialakításához kapcsolódik erőteljesen.
Javasolt beavatkozások




autóbuszok beszerzése;
menetrendi fejlesztések;
intermodális csomópontok kiépítése;
utastájékoztatás fejlesztése;
utasközpontú jegy- és bérletrendszer kialakítása.

parkolási rendszer átalakítása;
elektromos töltőállomások kiépítése;
parkolási kapacitások racionalizálása;
 ingyenes, nagy kapacitású, jó kapcsolatokkal rendelkező
parkolóterületek biztosítása a Belváros területén kívül
5.1.4. Turisztikai célú közlekedés feltételeinek
javítása (I4)
Indokoltság – a problémák azonosítása

5.1.3. Parkolási rendszer újragondolása (I3)
Indokoltság – a problémák azonosítása
Veszprém – akárcsak más hasonló méretű városok – parkolási gondokkal küzd,
amelynek következtében a gépjárművek értékes közterületeket foglalnak el mind
a Belvárosban, mind a lakóterületeken. A szabad parkoló keresése növeli a járműforgalmat, azaz közvetlenül is hozzájárul a torlódások kialakulásához. A jelenleg
érvényben lévő parkolási rendelet a problémákat nem képes hatékonyan kezelni,
azaz megoldást kell találni:




a parkolási kapacitások optimalizálására;
a parkolófelületek és zöldterületek egyensúlyának megteremtésére;
a lakóutcák parkolási helyzetének rendezésére.

Veszprém, mint turisztikai desztináció, elsősorban az Állatkert révén
jelenik meg a turisztikai palettán, míg a városi attrakciók háttérbe
szorulnak. Ennek egyik oka az Állatkert és a város közötti rendkívül
gyenge közlekedési kapcsolat. A Balaton közelsége számos kiaknázatlan potenciált rejt Veszprém számára, viszont másrészről versenyhelyzetet is
teremt. Szükséges emiatt a turizmus fejlődését visszatartó közlekedési problémák
megoldása, mint például:





a hiányos térségi kerékpáros kapcsolatok;
a Séd-völgyi sétány állapota;
a turistabuszok minimális parkolási lehetőségei;
térségi turisztikai mobilitási program hiánya.
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Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz

Az intézkedés elsősorban a környezetbarát közlekedési módok feltételeinek fejlesztését (T2) segíti elő, de néhány projektje az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldásához (T1) is hozzájárul. Területileg a legtöbb beavatkozás a
város egészére fókuszál, de a térségi kerékpáros fejlesztések a várostérségi hálózati elemek fejlesztését (V5) támogatja.

Tematikus célok közül a környezetbarát közlekedési módok feltételeinek fejlesztéséhez (T2), míg a területi prioritások közül jellegéből adódóan a hangulatos,
emberközpontú Belváros kialakításához (V1) járul hozzá.

Javasolt beavatkozások





az Állatkert és a Belváros közötti kapcsolat javítása;
turistabuszok parkolási helyzetének fejlesztése;
térségi és városon belüli kerékpáros hálózati elemek fejlesztése;
turisztikai mobilitási program kidolgozása.

Javasolt beavatkozások




5.1.6. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (I6)
Indokoltság – a problémák azonosítása
A kerékpározás népszerűsége nemzetközi és hazai szinten is folyamatosan növekszik, és ezzel a trenddel Veszprém is igyekszik lépést
tartani, annak ellenére, hogy a város domborzati adottságai ugyan
nem teljes mértékben ideálisak a kerékpáros közlekedéshez. Pozitívum ugyanakkor, hogy a városi közúthálózatának jelentős hányada
kerékpárosbarát, amely további potenciális fejlesztési lehetőségeket
rejt magában. Jelenleg a főbb problémák a következőkre vezethető
vissza:

5.1.5. Forgalomcsillapított közterületek kialakítása (I5)
Indokoltság – a problémák azonosítása
A városok egyre inkább felismerik és magukénak érzik azt a szemléletmódot,
hogy az értékes, jellemzően városközponti területeiket fel kell szabadítani a gépjárműforgalomtól és élő közösségi terekké kell formálni. Az így kialakított helyek
lokális szinten képesek a gazdaságot is élénkíteni, valamint a frekventált helyszínek rendezvényeknek is otthont adhatnak. Veszprémben a közterületek problémái leginkább az alábbi tényezőkre vezethetőek vissza:





jelentős átmenő forgalom a Belváros közútjain;
gépjárműforgalommal és parkolással terhelt belvárosi területek;
gyalogos és kerékpáros hálózati elemek szétaprózódása;
kevés élhető közterület.

Színházkert térségének átalakítása;
gyalogos zónák hálózatba szervezése;
behajtási övezetek fejlesztése, ideiglenes forgalomcsillapítás.






a kerékpáros főhálózati elemek nem szerveződnek összefüggő hálózatba;
a gyalogosokkal együtt vezetett kerékpárutak viszonylag nagy aránya,
amely konfliktushelyzeteket teremt;
nincs irányhelyes kialakítás;
a kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra (pl. tárolók, támaszok) hiányos.

Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
Az intézkedés a környezetbarát közlekedési módok feltételeinek fejlesztését, a
módváltás ösztönzését (T2) segíti elő és területi célok közül a lakóterületek minőségi közterületeinek kialakításához (V2) járul hozzá.
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Javasolt beavatkozások





hiányzó kerékpáros hálózati elemek kiépítése;
meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése;
forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése;
kerékpártárolás fejlesztése.

5.1.7. Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és
közlekedési módválasztás érdekében (I7)
Indokoltság – a problémák azonosítása

5.1.8. Mobilitási igények befolyásolása (I8)
Indokoltság – a problémák azonosítása
Az igény- és szükségletbefolyásolás másik aspektusa a gazdasági szereplők, az intézmények, valamint a közigazgatás rendszerének innovatív módszerekkel történő ösztönzése, amely a mobilitás szükségességének csökkentésére irányul. Ezek
a kezdeményezések már elindultak, de széles körű elterjedésükhöz
több idő szükséges, mivel:
 a korábbiaktól eltérő szemléletmódhoz való alkalmazkodás időigényes;
 bizonyos esetekben a „régi” és az „új” módszerek párhuzamosan
vannak jelen, amely az adminisztrációs terheket növeli, csökkentve
a rendszer hatékonyságát (pl. e-közigazgatásban a papír-alapú adminisztráció);
 a munkaadói oldal motiváltságának hiánya.

A fenntartható mobilitás rövidtávon a már meglévő – vagy éppen hiányzó – infrastrukturális elemek fejlesztésével érhető el. A hosszabb
távú megoldást a közlekedési szükségletek és igények befolyásolása
jelenti, amelyet szemléletformálással lehet elősegíteni. Erre már vannak kezdeményezések mind országos, mind városi szinten, de ezek
legnagyobb hiányossága:





szemléletformáló kampányok egy-egy projekthez kapcsolódnak, ad-hoc jellegűek, nem összehangoltak;
a kampányok néhány kivételtől eltekintve egyszeri alkalmat
jelentenek, a források kimerülésével a szemléletformáló akció nem folytatódik;
a közoktatásban a közlekedésbiztonság nem kap hangsúlyos szerepet.

Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
Az intézkedés a proaktív mobilitásmenedzsment (T3) céljainak eléréséhez járul
hozzá és a város teljes területét érinti.
Javasolt beavatkozások



szemléletformáló kampányok a környezettudatos közlekedési mobilitás
érdekében;
oktatás, képzés.

Kapcsolódás a tematikus és területi célokhoz
Az intézkedés a proaktív mobilitásmenedzsment (T3) céljainak eléréséhez járul
hozzá és a város teljes területét érinti.
Javasolt beavatkozások




Mobilitásmenedzsment Központ létrehozása;
vállalkozásokkal történő együttműködés a távmunka, a rugalmas munkaidő ösztönzésére;
önkormányzati szerepvállalás.
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5.2. INTÉZKEDÉSEK ÉS CÉLRENDSZER KÖZÖTTI SZINERGIA
A fenntartható városi mobilitási terv a város fejlesztését három tematikus és öt
területi célban jelöli meg, amelyeket nyolc intézkedésen keresztül kíván megvalósítani. A terv céljainak és a hozzá kapcsolódó intézkedéseknek egymásra gyakorolt hatásait a következő táblázat foglalja össze. A táblázatban az egyes cellák azt
mutatják, hogy a vízszintesen lévő intézkedés milyen hatást fejt ki a függőelegesen lévő tematikus vagy területi cél elérésére.
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Tematikus célok

Intézkedések

Prioritások

T1
Az egyéni közlekedés szűk
keresztmetszeteinek feloldása

T2
A környezetbarát közlekedési módok
feltételeinek
fejlesztése,
módváltás
ösztönzése

Területi célok

T3
Proaktív
mobilitásmenedzsment

V1
Belváros: Hangulatos, emberközpontú
Belváros kialakítása a fenntartható közlekedési módok
előtérbe helyezésével

V2
Lakóterületek:
Minőségi közterületek kialakítása különös tekintettel
a zöldterületi
rendszerek
folytonosságának biztosításával

V3
Iparterületek:
Az elérhetőség
és megközelíthetőség feltételeinek javítása.

V4
Különleges területek: A területek közötti
kohézió javítása

Hiányzó hálózati elemek
megvalósítása, meglévő kapcsolatok fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
Parkolási rendszer újragondolása
Turisztikai célú közlekedés
feltételeinek javítása
Forgalomcsillapított közterületek kialakítása
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési módválasztás érdekében
Mobilitási igények befolyásolása

Jelmagyarázat:

erős kapcsolat

közepes kapcsolat

nincs vagy gyenge kapcsolat

V5
Funkcionális
várostérség:
Várostérséget
összekapcsoló
hálózati elemek fenntartható fejlesztése
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5.3. PROJEKTEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A beavatkozási logika következő operatív, programozási szintjét képezik az intézkedésekből levezetett projektek, amelyek az intézkedés megvalósításának eszközei. Az egyes intézkedések alá tartozó projektek azonosítása egy többlépcsős folyamat során történt, amelynek az első lépcsője a különböző projektek összegyűjtése (kapcsolódó dokumentumokból, partnerségi egyeztetésekről). A folyamat
végeztével összeállt az összesen 73 db projektet tartalmazó intézkedéscsomag. A
projektek részletes adatait, jellemzőit a Háttérdokumentum 4. fejezetében található projektadatlapok tartalmazzák.
A meghatározott projekteket nyolc szempont alapján értékeltük, elkülönítve a
várható költségeket és a hasznokat. Alapvetően az egyes szempontok értékei -5től +5-ig terjedő skálán mozoghattak. A pénzügyi kiadásokat, negatív hatásokat
és bizonyos esetekben a területi hatást mínusz előjellel, míg a bevételeket és pozitív hatásokat pozitív előjellel vettük figyelembe. A projekt területi hatását 1-5
között értékeltük, ahol 1 a lokális (csomópont szintű), 5 a funkcionális várostérségen túlnyúló hatást jelentette. Az előkészítettségtől függően az adott projekt
végső pontszámához hozzárendeltünk egy bizonytalansági tényezőt, azaz az érvényesség határát, aminek a számértéke ±5 és ±50 között mozoghatott.

A projektek részletes értékelési módszertanát a Háttérdokumentum 3. fejezet tartalmazza. A projektek bemutatása, értékelése intézkedésenként az alábbi fejezetben található. Az értékelés során minden szemponthoz egyedi súlyértéket határoztunk meg. Fontos kiemelni, hogy e szakaszban a projekteket önmagukban
vizsgáltuk, egymást erősítő vagy kioltó hatásokat, illetve egymásra épülést a későbbi fejezet elemzi részletesen.
Ki kell még hangsúlyozni, hogy az értékelés során megkapott végső pontszám egy
relatív érték több szempontból is. Csak elméleti szinten létezik szélsőértéke (minimuma és maximuma), emiatt a projekteket egymáshoz viszonyítva lehet csak
minősíteni. Az értékelésnél összevonva kezeltük az egyes projektek költségeit és
hatásait, emiatt a kapott pontszám előjele nem függ össze a beavatkozás megtérülésével. A tervben elvégzett értékelés természetesen nem helyettesíti a részletes
adatokon és összetettebb vizsgálatokon nyugvó költség-haszon elemzést.
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5.3.1. Hiányzó hálózati elemek megvalósítása, meglévő kapcsolatok fejlesztése (I1)

Műszaki tartalom

Városrész

Kelet-nyugati főtengely I.
ütem (Pápai út és Kistó utca
között)

Veszprém lakosságának jelentős része a város keleti részén lakik, míg a nagy foglalkoztatók az északnyugati városrészen találhatóak a Séd-völgy által elvágva. A két terület közötti utat jelenleg csak kerülővel (a Házgyári úton), vagy a Belvároson áthaladva
Kelet-nyugati főtengely II.
lehet megtenni. A projekt a belső útgyűrű folytatásával megteremti a kapcsolatot a két terület között, és tehermentesíti a város- Iparterüütem (Kistó utca és Tüzér utca
központot (ezáltal lehetőséget biztosítva ott a forgalomcsillapításra). A kelet-nyugati főtengely három ütemben épül meg a Pápai
letek
között)
út és a Jutasi út között, amely mellett gyalogjárda, irányhelyes kerékpárút és zajvédő fal is tervezett. A fejlesztés második ütemében a Kistó utca és a Tüzér utca közötti szakasz kiépítése valósul meg.

I1/04

I1/03

I1/01

Veszprém lakosságának jelentős része a város keleti részén lakik, míg a nagy foglalkoztatók az északnyugati városrészen találhatóak a Séd-völgy által elvágva. A két terület közötti utat jelenleg csak kerülővel (a Házgyári úton), vagy a Belvároson áthaladva
lehet megtenni. A projekt a belső útgyűrű folytatásával megteremti a kapcsolatot a két terület között, és tehermentesíti a város- Iparterüközpontot (ezáltal lehetőséget biztosítva ott a forgalomcsillapításra). A kelet-nyugati főtengely három ütemben épül meg a Pápai
letek
út és a Jutasi út között, amely mellett gyalogjárda, irányhelyes kerékpárút és zajvédő fal is tervezett. Az útgyűrű első ütemében
a Pápai út és a Kistó utca közötti szakaszt kiépítése valósul meg.

I1/02

Projektek

Kelet-nyugati főtengely III.
ütem Tüzér utca és Jutasi út
között)

Veszprém lakosságának jelentős része a város keleti részén lakik, míg a nagy foglalkoztatók az északnyugati városrészen találhatóak a Séd-völgy által elvágva. A két terület közötti utat jelenleg csak kerülővel (a Házgyári úton), vagy a Belvároson áthaladva
lehet megtenni. A projekt a belső útgyűrű folytatásával megteremti a kapcsolatot a két terület között, és tehermentesíti a városközpontot (ezáltal lehetőséget biztosítva ott a forgalomcsillapításra). A kelet-nyugati főtengely három ütemben épül meg a Pápai
út és a Jutasi út között, amely mellett gyalogjárda, irányhelyes kerékpárút és zajvédő fal is tervezett. A fejlesztés harmadik szakaszában a Tüzér utca és a Jutasi út közötti szakasz valósul meg, amelynek keretében egy völgyhíd is épül a Séd felett.

Iparterületek

Pápai út felújítása

A Pápai út burkolata leromlott, vízelvezetése nem megoldott. Jelenleg a Volán telephely után található a lakóterület határa, ezért
e ponttól se a gyalogos, se a kerékpáros közlekedés nem biztosított az iparterületek felé, közvilágítás nincs. Mindezek miatt az
Iparváros megközelítése problémás, különösen gyalog és kerékpárral. A fejlesztés következtében a Pápai út burkolata teljes
hosszban megújul, vízelvezetése megoldódik. Az infrastruktúra a Táncsics Mihály utca és Henger utca között teljes keresztmetszetben átépül, új közvilágítással, gyalogjárdával, illetve irányhelyes kerékpársávval.

Iparterületek
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I1/05

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása

A város területén több helyen található olyan gyalogátkelőhely, amely nem felel meg a közlekedésbiztonsági követelményeknek
(időben felismerhetőség, áttekinthetőség, felfoghatóság, kielégítően járhatóság). Az ilyen problémás pontok csak egy része ismert, ezért első lépésben a meglévő gyalogátkelőhelyek vizsgálata indokolt, amellyel párhuzamosan a jelenleg hiányzó gyalogátkelőhelyek azonosítása is megtörténik. A következő fázisban megvalósulhatnak a szükségesnek ítélt fejlesztések. A projekt
tartalmazhat forgalomtechnikai beavatkozásokat, közvilágítás fejlesztését, illetve új gyalogátkelőhelyek létesítését.

I1/06

Biztonságos út az iskolába,
óvodába program

A városban található iskolák és óvodák környezetében sok esetben találhatóak közlekedésbiztonságilag és minőségben nem
Lakóterümegfelelő átkelőhelyek, járdák. A fejlesztés keretében ezeknek a gyalogátkelőhelyeknek a felmérése valósul meg, amelyet szoletek
rosan követ a gyalogátkelőhelyek rendezése (akadálymentesítés, megfelelő kivilágítás, lesüllyesztés).

I1/07

Henger utca kiépítése

A fejlesztés az Iparváros közúti, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési elérhetőségének javítását, valamint a potenciális
gazdasági területek feltárását teszi lehetővé. Az utca megépítésével új gyűjtőút alakul ki a Házgyári út és a Pápai út összekötésével. A projekt keretein belül a már meglévő szakaszok felújítása és a hiányzó szakasz megépítése valósul meg. A beavatkozás
tartalmazza teljes hosszban a kétoldali járda, egyoldali kerékpárút, illetve autóbusz-megállók, és -parkolóhelyek létesítését.

Iparterületek

I1/08

8. sz. főút veszprémi elkerülő
szakaszának fejlesztése

A 8. sz. főút veszprémi elkerülőjének nagy része felújításra szorul, burkolata nem megfelelő, több balesetveszélyes csomópontja
van, továbbá egyes szakaszokon csak 2 x 1 sávos. A fejlesztés következtében az elkerülő teljes mértékben átépül, a kapacitás
megnő, minden csomópontja különszintűvé válik. A projekt tulajdonosa szintén a NIF Zrt., engedélyezési tervvel és a szükséges
engedélyekkel rendelkezik, a megvalósítás időtávja nem ismert.

Különleges területek

I1/09

Városrész

Lakóterületi utcák fejlesztése

A város területén található lakóutcák jelentős része megfelelő minőségűnek tekinthető, akadnak viszont leromlott állapotú útszakaszok, amelyek felújítása szükségessé vált: Német utca, Vörösmarty tér, Petőfi utca, Festő utca, Remete utca, Kőbánya utca,
LakóterüOrgona utca. A megvalósítás következtében erősödhet fog az utcák kiszolgáló funkciója, valamint javulhatnak a kerékpáros és
letek
gyalogos közlekedés feltételei. A projekt keretében szükséges meghosszabbítani a Török Ignác utcát az Aulich utcáig. Az új
kapcsolat viszont csak a terület megközelíthetőségét szolgálja, nem cél az átmenő forgalom megjelenése.

I1/10

Műszaki tartalom

Kistó utca felújítása

A belső útgyűrű fejlesztéséhez illeszkedve valósulhat meg teljes hosszban a Kistó utca felújítása. A beavatkozás következtében
burkolatmegerősítés történik a meglévő aknafedlapok szintbe helyezésével. A projekt célja a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, valamint az Iparváros és Dózsaváros elérhetőségének javítása.

I1/11

Projektek

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

József Attila utca – Kiskőrösi
út – Stadion utca csomópont
fejlesztése

Jelenleg a közlekedési csomópont nem felel meg a közlekedésbiztonsági feltételeknek (időben felismerhetőség, áttekinthetőség).
A helyzetet tovább súlyosbítja a csomóponton kedvezőtlenül átvezetett kerékpárút. A csomópont helyén a tervek szerint egy Lakóterükörforgalom épül, amely sokkal biztonságosabb közlekedési helyzetet eredményez. A gyalogos és kerékpáros közlekedés száletek
mára biztonságos átjárást tesznek lehetővé a fejlesztés keretein belül megvalósuló átkelőhelyek és átvezetések.

Iparterületek

Műszaki tartalom

Városrész

8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő új útszakasz megépítése

A Veszprém Aréna úthálózatán időszakosan jelenleg is előfordul forgalmi torlódás. Az Aréna távlati bővítése, illetve a tervezett
Veszprémi Uszoda megvalósulása miatt viszont már mindenképp szükségessé válik a terület közlekedési feltételeinek javítása.
A projekt keretében a 8. és a 82. sz. főutak között kiépül egy új gyűjtőút, amely egyaránt segíti a meglévő és a tervezett létesítmények megközelítését, illetve mentesíti a 82. sz. főút belső szakaszát.

Különleges területek

Mester utca kiépítése

A fejlesztés az észak-déli közlekedési-főtengely utolsó ütemeként épül ki az Almádi út és Stadion út között. A projekt keretében Lakóterüaz útépítés mellett parkolók és egyoldali kerékpárút létesítést is tervezi a város.
letek

72. sz. és 82. sz. főút összekötése (városi elkerülő)

A 72. sz. főút Balatonfűzfőtől indul, Litéren áthalad, majd a 8. sz. főút csomópontjánál ér véget jelenleg. A tervek szerint a
nyomvonal Kádárta és Gyulafirátót városrészek elkerülésével csatlakozna a 82. sz. főúthoz, tehermentesítve ezáltal Veszprém
úthálózatát. A projekt tulajdonosa a NIF Zrt., engedélyezési tervekkel már rendelkezik, de megvalósítása csak hosszabb távon
valószínű. Nagymértékben gyengíti a beavatkozást, hogy a 8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő új útszakasz megépítése vélhetőbben hamarabb és alacsonyabb költséggel meg tud valósulni (bár Kádártát és Gyulafirátótot nem tehermentesíti).

I1/14

Projektek

I1/12

84
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Projektek
Kelet-nyugati főtengely I.
ütem (Pápai út és Kistó utca
között)
Kelet-nyugati főtengely I-II.
ütem (Pápai út és Tüzér utca
között)
Kelet-nyugati főtengely I-IIIII. ütem (Pápai út és Jutasi
út között)
Pápai út felújítása
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása
Biztonságos út az iskolába,
óvodába program
Henger utca kiépítése
8. sz. főút elkerülő szakaszának fejlesztése
Lakóterületi utcák fejlesztése
Kistó utca felújítása
József Attila utca – Kiskőrösi
út – Stadion utca csomópont
fejlesztése
8. sz. és 82. sz. főutakat öszszekötő új útszakasz megépítése
Mester utca kiépítése
72. sz. és 82. sz. főút összekötése (városi elkerülő)

Előkészí- Létesítési Fenntartási
tettség
költség
költség

Környezeti
hatások

Társadalmi
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető
város

Közlekedésbiztonság

Területi
hatás

Értékelés

Érvényesség
határa

5

-4

-2

1

1

1

0

0

2

-44

±5

5

-3

-2

0

1

1

0

0

2

-39

±5

3

-5

-3

1

4

4

5

3

4

99

±20

5

-4

0

1

3

1

4

3

3

91

±5

1

-2

0

0

3

0

3

5

1

84

±20

1

-2

-1

0

4

0

3

5

1

82

±20

5

-3

-1

1

3

2

1

1

3

56

±5

4

-5

-5

3

3

2

1

4

5

27

±10

-3
5

-3
-2

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

2
1

2
2

18

-9

±10
±5

2

-3

-1

0

1

0

1

3

1

-13

±20

3

-4

-2

0

1

1

0

2

3

-33

±20

4

-3

-1

-1

2

0

0

0

1

-46

±10

3

-5

-3

-3

2

0

1

2

4

-82

±20
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5.3.2. Közösségi közlekedés fejlesztése (I2)

I2/01

A projekt célja, hogy a város igényeihez és lehetőségeihez jobban illeszkedő, a helyi közösségi közlekedés szerepét megtartó vagy
erősítő szolgáltatás jöjjön létre. A folyamatot érdemes azután végrehajtani, hogy a közlekedésszervezési feladatok az önkormányzat
közvetlen hatáskörébe kerültek. Az új vonalhálózat és menetrend meghatározása során építeni kell a meglévő rendszerrel szemben
megfogalmazott lakossági kritikákra (iparterületek gyenge kiszolgálása, nem összehangolt járatok, rövid üzemidő és ritka járatsűrűség).

Helyi autóbusz menetrend
fejlesztése

I2/02

Műszaki tartalom

A helyi közösségi közlekedés járműparkja elsődleges gátja annak, hogy korszerű szolgáltatás legyen elérhető Veszprémben. A járműpark fiatalítására hosszú távú járműgazdálkodási tervet szükséges készíteni, hogy az allokálható pénzügyi források függvényéKörnyezetkímélő, jelen kor ben minél hamarabb elérje a 10 év alatti átlagéletkort. A járműgazdálkodási tervnek ki kell térnie az ideális midi/szóló/csuklós
igényeinek megfelelni tudó arányra közép- és hosszú távon, vizsgálnia kell használt járművek beszerzésének üzemeltethetőségi következményeit. A szolgáltatási szint növeléséhez minden beszerzésre kerülő jármű alacsonypadlós, klimatizált és (dinamikus és hangos) utastájékoztatással
autóbuszok beszerzése
felszerelt kell, hogy legyen; a pénzügyi lehetőségekhez mérten minél csendesebb, és az elérhető legkörnyezetkímélőbb meghajtással szerelt. A hajtóanyag és járműmeghajtás tekintetében javasolt a kipróbált, széles körben elterjedt technológiák alkalmazása.

I2/03

Projektek

Egy Veszprém méretű város esetében az elektronikus jegyrendszer bevezetése számos előnnyel jár, nem csak a közösségi közlekedést igénybe vevők, hanem a városüzemeltetés számára is, többek között az automata jegyérvényesítés megvalósítása, kevesebb
sorban állás a bérlet- és jegypénztárakban, valamint több információ a szolgáltatást igénybe vevő utasok utazási szokásairól. A
chippel ellátott elektronikus jegyek és bérletek lehetnek papír alapúak, műanyag kártyák vagy akár okostelefonon is tárolhatóak a
díjtermékek, amelyek feltöltése az erre a célra kihelyezett automaták mellett akár más, elektronikus díjfizetéssel is megoldható. A
rendszer megfelelő kiépítéséhez nem csak a járműveket kell felszerelni az érintkezésmentes leolvasó egységekkel, de létre kell
hozni egy központi adatbázist a különböző adatok tárolására, továbbá gondoskodni kell a rendszer felügyeletéről, valamint az
ügyfélszolgálatról. A helyi szinten megvalósított elektronikus jegyrendszernek átjárhatóságot kell biztosítania a helyközi és távolsági közösségi közlekedésben alkalmazott rendszerek irányába.

Elektronikus jegyrendszer

Városrész

87

A közösségi közlekedési forgalomirányító rendszerek aktuális generációja a műholdas helymeghatározás, és a mobil adatátvitelen
alapuló központi járműkövetésre épül. A járműkövetés alapján ideális forgalomirányítási beavatkozásokat lehet végrehajtani, javul
a járművek üzemeltethetősége, pontosabb kimutatások készíthetőek a szolgáltatási szintről és az utasok számára is pontosabb,
Korszerű közösségi közleakár valósidejű információt is lehet adni, hogy a járművek mennyire térnek el a tervezett menetrendtől (hogy csak a legfontosabb
kedési forgalomirányítás és
közvetlen hasznokat említsük). A fedélzeti egység ugyan áttelepíthető egyik járműről a másikra, ugyanakkor az átszerelés költségét
utastájékoztatás
elkerülendő, ezt a fejlesztést a járműpark megújításával összhangban érdemes tervezni. A fedélzeti egység adataira (menet száma,
viszonylat, pozíció, stb.) az elektronikus jegyrendszer is támaszkodhat. A korszerű forgalomirányítás révén rugalmas autóbuszos
szolgáltatás is kialakítható (térben és/vagy időben az igényekhez idomuló közösségi közlekedés).

Helyközi autóbusz-hálózat
fejlesztése

A projekt célja Veszprém és térségének jobb közösségi közlekedésének megteremtése, kiváltképp a Balaton irányában. A beavatkozás infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztést is magában foglal, mivel tartalmazza a meglévő menetrend módosítását, illetve a
forgalmasabb megállóhelyek fejlesztését. A menetrendi átalakítás előtt fel kell mérni a meglévő, és megbecsülni a várható térségi
(akár időszakos jelentkező) közlekedési igényeket.

Busz előnyben részesítés,
megállófejlesztés

Az elmúlt évben elkészült a város intermodális csomópontjának részletes megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek részét képezte
az autóbusz közlekedés előnybe részesítése és számos megállóhely fejlesztése. Noha a beavatkozás az IMCS tanulmányterv fontos
részét képezte, de minimális módosítással attól függetlenül is megvalósítható. A közösségi közlekedést előnyben részesítő rendszer
kiépítését a gépjármű közlekedéssel szembeni priorizálás, a menetidő könnyebb betartása, és egyfajta szemléletformálás indokolja.
A tervek szerint 10 db ilyen előnyadási szakasz lesz, a legtöbb esetben átépítés nélkül kialakítható egyszerű forgalomtechnikai
jelzések áthelyezésével, átfestésével, valamint a jelzőlámpa program módosításával. A fejlesztés előfeltétele az intelligens buszflotta-menedzsment megléte. A megállóhely fejlesztés a forgalmas átszállóhelyeket érinti, amelynek keretében korszerűsödik a
megálló infrastruktúrája, teljesülnek az akadálymentes közlekedés feltételei, illetve megújul az utastájékoztatási rendszer.

20. sz. vasútvonal fejlesztése

A NIF Zrt. fejlesztései között szerepel a teljes 20. sz. vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a vasútállomás vágányainak,
peronjainak és épületének felújítását is. A tervek szerint Székesfehérvár irányába 160 km/h pályasebességű, kétvágányú, Herend
felé 120 km/h pályasebességű, egyvágányú lesz. Veszprém vágányhálózata a beavatkozás következtében átépül, csonka vágánnyá
válnak az északi tehervágányok, és megszűnnek a posta mellettiek. A fejlesztés miatt rövidülnek a menetidők a vonalon, illetve
akadálymentesen is használhatóvá válik az állomás. A projekt időbeni megvalósulása nem ismert.

I2/07

I2/06

I2/04

Műszaki tartalom

I2/05

Projektek

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Városrész

Funkcionális várostérség
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I2/10

I2/09

I2/08

Projektek
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Műszaki tartalom

Városrész

Jegy- és bérletportfólió átalakítása

A helyi közösségi közlekedésben használatos, egy utazásra alkalmas jegyek és a különböző kedvezményes, illetve teljes árú bérletek
mellett egy Veszprém méretű város esetében felmerül az alkalmazott jegyek és bérletek portfóliójának bővítése. Annak érdekében,
hogy a városba látogató turisták körében reális lehetőségként merüljön fel a helyi közösségi közlekedés használata, bevezetésre
kerülhetnek a napijegy típusú jegyek, amelyek segítségével egy meghatározott időszakon belül korlátlanul vehető igénybe a helyi
közösségi közlekedés szolgáltatása. Lehetőség nyílik arra is, hogy olyan városi kártyák kerüljenek árusításra, amelyek a helyi közösségi közlekedés használata mellett kedvezményeket biztosítanak a turisztikai látványosságok belépőinek árából, így mérsékelhető a személygépjármű forgalom nagysága a város turisztikailag jelentősebb részein. A közösségi közlekedés további népszerűsítésének céljából bevezethetőek különböző családi kedvezmények, valamint együtt utazó turisták számára csoportos, időszakos
jegyek is bekerülhetnek a portfólióba. A mindenkori érvényes jegy- és bérletportfóliót áttekinthető és könnyen érthető formában
kell közzétenni a közszolgáltatást nyújtó szervezet és a város honlapján, a járműveken, forgalmasabb megállókban és az ügyfélkapcsolat helyszínein. Online felületen a választást támogató alkalmazás közzététele javasolt, amely az utazási szokások egyszerű
rögzítése után tesz javaslatot az utasoknak a számukra megfelelő jegy vagy bérlettípus kiválasztására.

Intermodális közlekedési
csomópont (Bagolyvár)

Az elmúlt évben elkészült a város intermodális csomópontjának részletes megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek a célja a különböző közlekedési módok összekapcsolása, fejlesztése, és ezáltal egy vonzóbb közösségi közlekedés megteremtése. A terv részeként a mai buszpályaudvar megszűnne, a helyén egy átmenő jellegű átszállóhely alakulna ki, amelynek helyigénye kisebb, busztárolási szükséglete minimális, de funkciójában, kapcsolataiban a jelenlegihez hasonló. A hely gyalogosfelülete egy osztatlan, fedett
fogadócentrum, amelynek oldalain a megállóhelyek helyezkednének el. A felszabaduló területen megvalósulhat a piac fejlesztése,
rendeződhet a parkolási helyzet, illetve új közösségi terek jöhetnek létre.

Intermodális közlekedési
csomópont (Vasútállomás)

Az elmúlt évben elkészült a város intermodális csomópontjának részletes megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek a célja a különböző közlekedési módok összekapcsolása, fejlesztése, és ezáltal egy vonzóbb közösségi közlekedés megteremtése. A terv részeKülönleges
ként a legjelentősebb beavatkozás a vasútállomás környezetének átalakítása volt. Az állomás területén helyezkedne el a helyi- és
területek
helyközi autóbusz-állomás, új autóbusz-telephely, P+R parkoló, B+R kerékpártároló, illetve többféle szolgáltatás. A területen a
fejlesztés következtében kialakulhat egy új decentrum az Iparváros és a közeli lakóterületek számára.
5-3. táblázat: Az I2 intézkedéshez tartozó projektek
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Projektek
Helyi autóbusz menetrend
fejlesztése
Környezetkímélő, jelen kor
igényeinek megfelelni tudó
autóbuszok beszerzése
Elektronikus jegyrendszer
Korszerű közösségi közlekedési forgalomirányítás és
utastájékoztatás
Helyközi autóbusz-hálózat
fejlesztése
Busz előnyben részesítés,
megállófejlesztés
20. sz. vasútvonal fejlesztése
Jegy és bérlet portfólió átalakítása
Intermodális közlekedési
csomópont (Bagolyvár)
Intermodális közlekedési
csomópont (Vasútállomás)

Előkészítettség

Létesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
költség
költség
hatások
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető Közlekedés- Területi
város
biztonság
hatás

Értékelés

Érvényesség
határa

2

-1

-2

3

5

1

4

1

3

153

±40

3

-5

-2

5

4

1

4

3

3

108

±20

1

-3

1

2

3

1

2

0

3

92

±50

3

-3

-2

2

4

1

4

1

3

91

±20

1

-2

-2

1

3

3

1

0

5

84

±50

3

-3

-1

2

3

1

3

1

3

81

±20

4

-5

0

2

2

2

1

2

5

62

±10

1

-1

1

1

1

0

0

0

3

53

±50

3

-4

0

1

1

0

3

1

3

27

±20

3

-5

-2

0

2

2

2

3

4

15

±20
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5.3.3. Parkolási rendszer újragondolása (I3)

Műszaki tartalom

Városrész

I3/01

Veszprémben, mint sok más hasonló méretű városban komoly gondot okoz a nagy laksűrűséggel rendelkező területeken kialakult rendezetlen parkolási helyzet. A megoldás a meglévő parkolófelületek és a zöldterületek minél magasabb fokú kihasználása,
Parkolófelületek és zöldte- a kettő közötti egyensúly megteremtése. A parkolók rendezésével, parkolóhelyek szabályozott kijelölésével nőhet a terület haszrületek egyensúlyának
nálhatósága. A meglévő zöldterületek jelentős része funkcióhiányos, alacsony minőségű, illetve egy részét most is parkolásra Lakóterülemegteremtése a lakóterüle- használják. A meglévő parkolási igények és rendelkezésre álló területek részletes felmérését követően a jelenlegi parkolási helyzet
tek
rendezése szükséges. A meglévő zöld- és közösségi területek egy részén parkolóterületek alakíthatóak ki, cserébe a megmaradó
teken
területek funkcióinak és minőségének fejlesztése szükséges. E fejlesztés által magasabb szolgáltatási színvonalú parkolók, illetve
színvonalas, élhető közösségi terek keletkezhetnek.
Ingyenes, nagy kapacitású,
jó kapcsolatokkal rendelkező parkolóterületek biztosítása a Belváros területén kívül

A beavatkozás célja, hogy a Belváros minél nagyobb mértékben mentesüljön a gépjárműforgalom okozta problémáktól. Emiatt a
városközpont területén kívül ingyenes, nagy kapacitású, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező parkolóterületeket kell kijelölni, amelyeket könnyű megközelíteni, és ahol a gépjárművet kényelmesen, biztonságosan, hosszú időre ott lehet hagyni, valamint ahonnan a fontos célterületek alternatív közlekedési módokkal könnyen megközelíthetőek.

Lakóutcák parkolási helyzetének rendezése

A város egyes lakóterületein problémát okoz az út mentén történő rendezetlen parkolás, amely gyakran nincs az út szélességének
megfelelően rendesen szabályozva. Az ott parkoló gépjárművek és az utcában közlekedő gépjárművek, kerékpárosok számára Lakóterülekonfliktushelyzeteket, balesetveszélyes szituációkat eredményezhet. A meglévő helyzeten különböző forgalomtechnikai megoltek
dások alkalmazása javíthat. Ilyen például az egyoldali parkolás engedélyezése, parkolóállások felfestése.

I3/04

Garázstelep átalakítása,
funkcióváltása

I3/02

Az Aradi vértanúk utcától északra elhelyezkedő garázstelep funkciója jelenleg vegyes, hosszú idejű gépjárműtárolásra ugyanúgy
használják, mint egyéb tárgyak tárolására, de különböző kereskedelmi egységek is kialakultak. Sok garázstulajdonos gépjárműve
általában nem e területen parkol, hanem a lakásához közeli közterületi parkolóhelyen. A lakóterület parkolási problémái miatt Lakóterüleez nem fenntartható. Egy lehetséges megoldás, hogy a garázstulajdonos csak külön díj ellenében tárolhassa közterületen gépjártek
művét. Városfejlesztésileg kedvezőbb megoldás a jelenleg hatalmas kiterjedésű garázstelep lecsökkentése, megszüntetése, illetve
helyére rekreációs vagy egyéb – a környéken lakók életminőségén pozitív változást hozó – fejlesztés megvalósítása.

I3/03

Projektek

Műszaki tartalom

Városrész

Belvárosi parkolás racionalizálása a magántulajdonban lévő parkolóterületek
megnyitásának ösztönzésével

A beavatkozás célja olyan feltételrendszer kidolgozása és alkalmazása, ami által a Belvárosban és annak közelében található magánterületi (zárt) parkolók bekerülhetnek a fizetős parkolási rendszerbe. Ezáltal a területükön parkolásért az adott fizetési zónának megfelelő díjat kérhetik el az oda parkolóktól a parkolási rendszerbe integrálva. Win-win szituáció alakulhat ki, hisz a
parkolók tulajdonosai nagyobb jövedelemre tehetnek szert, illetve a kedvezőtlen helyen lévő parkolóterületek mértéke csökkenhet.

Belváros

I3/06

Parkolási rendszer átalakítása

A fejlesztés magában foglalja a meglévő parkolási zónák felülvizsgálatát, továbbá módosítását oly módon, hogy a parkolási zónák
optimálisabb eloszlása tudjon megvalósulni figyelembe véve a Belvárosban lakók, illetve oda dolgozni, ügyet intézni járók igényeit. A projekt részeként a meglévő zónarendszer kibővülne egy új kategóriával, ahol nem lehetne (se engedményes lakossági,
se normál) bérlettel parkolni, csak időszakosan, rövid időre megváltott jeggyel. E kategóriát csak a város legfrekventáltabb helyein ajánlott bevezetni. E beavatkozással párhuzamosan érdemes mérlegelni a kedvezményes éves bérletek rendszerét, igénylők
körét. A projekt következő üteme lehet – amely az előzőektől függetlenül is megvalósítható – egy intelligens parkolási rendszer
kialakítása. A fejlesztés következtében a város nagyobb kapacitású, túlterhelt parkolók aktuális szabad férőhelyeiről tájékozódni
lehet a releváns közúti csomópontokban, illetve mobilalkalmazáson/interneten keresztül.

Belváros

I3/07

Elektromos töltőállomások

Veszprém az Energiastratégiában célul tűzte ki, hogy 2025-re megújuló energiaforrásokból származzon a felhasznált energia
25%-a. A cél eléréséhez az elektromos töltőállomások hálózatának kialakítása járul hozzá. Összesen 125 darab töltőállomást tervez a város a forgalmasabb közlekedési felületek és parkolók területén.

Pannon Egyetem - parkolók bővítése

A fejlesztés keretein belül a Kálvária-hegy melletti, az Egyetem tulajdonában lévő területen új parkolóterületet alakítanak ki. A
projekt célja, hogy az Erzsébet sétány elején található parkoló megszüntetése és parkosítása miatt ne csökkenjen a meglévő
parkolókapacitás.

Belváros

Parkolóház a Vérellátó par- A projekt egyik fő célja, hogy növelje a parkolóhelyek számát a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház közvetlen közelében. Jelenleg
koló területének hasznosí- ugyanis a kapacitáshatáron működő parkoló nehézséget okoz a járóbetegek és hozzátartozóik számára. A hatszintes 336 férőhetásával
lyes parkolóházat a Vérellátó parkolójának területén tervezik megépíteni a Mártírok útja 5. szám alatt.

Belváros

I3/05

Projektek

I3/08
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5.3.4. Turisztikai célú közlekedés feltételeinek javítása (I4)

Gyalogos információs rendszer kiépítése (benne Wifi
hotspotok)

A projekt egy többszintű útbaigazító, információközlő, gyaloglásra ösztönző és identitást erősítő fejlesztés. A meglévő útbaigazító rendszer nem mutat egységes képet, nem közöl elegendő információt, illetve nem felel meg a jelen kor igényeinek. A szolgáltatás fejlesztése érdekében a város különböző frekventált pontjain nagyméretű dinamikus információkat megjelenítő oszlopok
(kioszkok), illetve kisebb méretű, egységes kinézetű útbaigazító táblák kihelyezése szükséges. A kioszkok különböző hasznos és
aktuális tudnivalókról adhatnak tájékoztatást, mint például egy közeli múzeum aktuális kiállítása. Cél, hogy az új létesítményeket
ne csak a Veszprémbe látogatók használják, hanem a helyi lakosságot is a gyalogos közlekedésre, a közösségi terek használatára
ösztönözze.

Veszprém - Felsőörs (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút

A fejlesztés következtében egy önálló kerékpárút épül ki a tervezett szabadságpusztai kerékpárúttól Felsőörs irányába. Veszprém
csak a városhatárig tudja megépíteni a kerékpáros útvonalat, annak folytatása a szomszédos településektől függ, emiatt térségi
együttműködésre van szükség a beavatkozások összehangolására. A fejlesztés révén erősödne Veszprém és a Balaton térsége
közötti kapcsolat, növekednének a turizmusból származó (közvetlen és közvetett) hasznok a nagyobb szabadidős célú kerékpáros forgalom által.

Funkcionális várostérség

Veszprém - Balatonfüred
(veszprémi szakasz) önálló
kerékpárút

A fejlesztés következtében egy önálló kerékpárút épül ki a tervezett szabadságpusztai kerékpárúttól Csopak és Balatonfüred
irányába. Veszprém csak a városhatárig tudja megépíteni a kerékpáros útvonalat, annak folytatása a szomszédos településektől
függ, emiatt térségi együttműködésre van szükség a beavatkozások összehangolására. A fejlesztés révén erősödne Veszprém és a
Balaton térsége közötti kapcsolat, növekednének a turizmusból származó (közvetlen és közvetett) hasznok a nagyobb szabadidős
célú kerékpáros forgalom által.

Funkcionális várostérség

Térségi turisztikai mobilitási
program

A projekt célja a városba látogatók előzetes és útközbeni informálása, útbaigazítása a különböző nevezetességek, attrakciók megközelítési lehetőségeiről. Az utazás megkezdése előtti tájékoztatás a térségi Tourinform irodákon keresztül, internetes felületen
és akár külön mobilalkalmazás segítségével lehetséges. A beavatkozás során szükséges a város területén meglévő útbaigazító
táblák felülvizsgálata, illetve a Gyalogos információs rendszer projekttel való összhang biztosítása. A fontosabb közlekedési csomópontok környezetében és a főbb útvonalak mentén kellő sűrűségben kell kihelyezni útbaigazító táblákat (mind a kerékpáros,
mind a gépjárművel közlekedők számára).

Funkcionális várostérség

I4/04

I4/01

Városrész

I4/02

Műszaki tartalom

I4/03

Projektek
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Belváros

A projekt célja a lakosság és a Veszprémbe érkezők turisták számára új, innovatív, megfizethető, a városon belüli közlekedésre
valós alternatívát jelentő közösségi kerékpáros közlekedési rendszer megvalósítása. A város domborzati viszonyai miatt elsősorban elektromos rásegítésű kerékpárban érdemes gondolkodni. A projekt elemei a dokkolóállomások, valamint a hozzá szükséges
mennyiségű kerékpárállomány és a rendszert működtető informatikai háttér. A rendszer kiépítése ütemezetten is megvalósítható, a városközpontban, a nagyobb lakótelepeken, az iskolák és nagyfoglalkoztatók közelében, a vasútállomásnál kiépülő
intermodális csomópont részeként. Fontos megteremteni a különböző városok és térségek (elsősorban a Balaton) közösségi kerékpáros közlekedési rendszerei között a magas fokú átjárhatóságot és kompatibilitást.

I4/06

Várliftek

A fejlesztés keretein belül két látványlift kiépítését tervezik a Vár kényelmesebb megközelíthetősége érdekében. Jelenleg ugyanis
a Vár elérése csak déli irányból kiépített, akadálymentesítése nem megoldott, látogatottsága alacsony. A létesítmények a Vár két
oldalában kapnak helyet (keleti és nyugati irányban). A projekt megvalósítása lehetőséget teremt a gépjárműforgalom Vár területére történő behajtásának szigorúbb szabályozására. Felmerült kötött pályás közlekedési rendszer (sikló, húrpálya, stb.) kiépítése is.

Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszer
(We-Bike)

I4/07

Városrész

A fejlesztés célja új térségi kerékpáros kapcsolat kiépítése Veszprém és Ajka között, amely felfűzné a környező településeket is.
A projekt növelné a térség turisztikai potenciálját, valamint kisebb mértékben segítené a kerékpárral történő munkába járást. A FunkcioVeszprém-Ajka kp.út a Sédvölgyben kerékpározásra kije- kerékpárút csak a veszprémi részt foglalja magába, a folytatás a szomszédos településektől függ, emiatt a beavatkozások össze- nális váhangolására térségi együttműködésre van szükség. A projekt egy önálló kerékpárút kiépítését tartalmazza a Séd-völgyben, köz- rostérség
lölt mezőgazdasági út
vetlenül a patak mellett Veszprém belvárosa felől Márkó irányában.

I4/08

Műszaki tartalom

A város turisztikai vonzerejét nagyban csökkenti, hogy az idelátogató turistákat szállító buszok számára nincs megfelelően kialakított, elegendő számú parkolóhely. A fejlesztés ezen járművek számára 2-3 db hosszú (több órás) idejű és 5-6 db rövid (néRövid és hosszú idejű parkohány tízperces) idejű parkolóhelyet biztosít a jelenleginél kedvezőbb helyen, továbbá egy illemhelyet (új vagy meglévő épületlási lehetőség biztosítása a tuben). Ajánlott a közeljövőben megújuló Püspökkert területén biztosítani legalább a rövid idejű parkolás lehetőségét. E terület a
ristabuszok számára
megújuló Belváros „kapujának” tekinthető, közel számos látnivalóhoz, illetve innen a Belváros érintése nélkül megközelíthető az
állatkert.

Belváros

I4/09

I4/05

Projektek
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A Séd-völgyi sétány jelenleg nem kerékpárosbarát, hiányoznak a megfelelő jelzőtáblák, valamint nem kellő szélességű a közlekedési felület. Jelen helyzetben emiatt a gyalogosok és a kerékpárosok között rengeteg konfliktushelyzet, számos balesetveszélyes
szituáció alakul ki. A projekt részeként első ütemben a területet gyalogos-kerékpáros zónának jelölik meg, ezáltal rendeződnek
a szabályozási kérdések, valamint a kerékpárosok maximum 20 km/h-val közlekedhetnek. A második ütem során a meglévő
közlekedési terület kiszélesedik, illetve külön válik a gyalogos és kerékpáros közlekedés a helyi adottságoktól és szűkületektől
függően. A fejlesztés következtében megnő a sétány látogatottsága, növekszik a kerékpáros forgalom.

Különleges területek

Séd-völgyi sétány gyalogoskerékpáros zóna

Projektek

Műszaki tartalom

I4/10
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Kerékpáros pihenőhelyek fejlesztése

A szabadidő eltöltését szolgáló kerékpáros közlekedés ösztönzése, feltételeinek javítása kiemelt fontosságú Veszprém területén
a magas minőségű turizmus fenntartása, illetve a Balaton közelsége miatt. A beavatkozás első lépésként a feladat olyan helyszínek
megtalálása a város területén (akár külterületen is), ahol kerékpáros pihenőhelyek kiépítése pozitív hatással lenne a kerékpáros
közlekedésre. A fejlesztés keretein belül fedett biciklitároló, ülőhely, asztal, szemetes, és lehetőség szerint WC kialakítása ajánlott. Érdemes olyan helyen létesíteni a pihenőhelyeket, ahol vagy már van jól működő, kerékpárosok számára releváns szolgáltatás vagy a későbbiekben kiépíthető.

I4/11
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Veszprém attrakciói közül az Állatkert vonzza a legtöbb látogatót, amely jelentős fejlesztéseken ment át az elmúlt évek során.
Ugyanakkor a várossal való viszonya esetleges, vagy a külső elkerülőn keresztül érhető el, vagy Kőhíd utca – Kiskőrösi utca vonalában, amely kiépítettsége minimális. A turisztikai elemek hálózatba rendezése pozitív hatással lenne mind a kulturális városÁllatkert és a Belváros közötti
központ, mind az állatkert számára, azonban ez ma a gyenge közlekedési kapcsolatok miatt nem tud megvalósulni. A beavatkokapcsolat javítása
zás első ütemében javasoljuk a két terület közötti kapcsolat kiépítését, infrastruktúra bővítését (a pontos útvonalat a részletes
tervezés során szükséges kialakítani). Második ütemben valósulhatna meg a közösségi közlekedés szolgáltatásának fejlesztése,
amely által a különböző városrészeken található attrakciók egymásra felfűzhetőek.
5-7. táblázat: Az I4 intézkedéshez tartozó projektek
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Veszprém - Balatonfüred
(veszprémi szakasz) önálló kerékpárút
Térségi turisztikai mobilitási
program
Várliftek
Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszer
(We-Bike)
Veszprém-Ajka kp.út a Sédvölgyben kerékpározásra kijelölt mezőgazdasági út
Rövid és hosszú idejű parkolási lehetőség biztosítása a turistabuszok számára
Séd-völgyi sétány gyalogos-kerékpáros zóna
Kerékpáros pihenőhelyek fejlesztése
Állatkert és a Belváros közötti
kapcsolat javítása
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Előkészí- Létesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
tettség
költség
költség
hatások
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető Közlekedés- Területi
város
biztonság
hatás

Értékelés

Érvényesség
határa

1

-2

0

1

2

3

2

0

3

93

±50

5

-3

-1

2

2

2

1

2

5

83

±5

4

-3

-1

1

2

2

1

2

5

70

±10

1

-2

-1

1

2

1

1

1

5

69

±50

3

-3

-3

2

3

2

4

0

2

58

±20

2

-4

-1

3

2

0

4

0

3

56

±40

3

-3

-1

1

2

1

1

1

5

51

±20

1

-2

-1

0

2

2

1

1

2

38

±20

3

-1

0

0

1

0

1

2

1

31

±20

2

-1

-1

0

1

1

1

0

2

24

±40

1

-4

-1

-2

2

4

0

3

3

12

±50

5-8. táblázat: Az I4 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
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5.3.5. Forgalomcsillapított közterületek kialakítása (I5)

I5/01

Projektek

Színházkert körüli közlekedésfejlesztés

Műszaki tartalom

A beavatkozás célja az Óváros tér és Püspökkert közötti kapcsolat erősítése, illetve a Megyeház tér és a Színházkert közösségi
térré válásának biztosítása. A beavatkozás részleteit a további tervezések során szükséges kialakítani. Egy lehetséges megoldás
a Szabadság tér egyirányúsítása a Megyeház tér irányában, valamint a Brusznyai u.-Óvári Ferenc u. csomópontban egy felállósáv
kialakítása. Az Óváros tér és a Buhim utca a Toborzó u.-Horgos u. útvonalon, illetve a Szeglethy u.-Virág Benedek u. útvonalon
továbbra is elérhető marad közúton. A beavatkozás következtében a Szabadság téren a jelenlegi három sáv egy sávossá szűkül
a gyalogos felület előnyére. A Megyeház tér jelenleg egyirányú utca, mégis terjengős útfelülettel rendelkezik. Javasolt az útburkolatot egy sáv szélességűre szűkíteni, továbbá a kibővülő járdafelületet minőségi közterületté fejleszteni. A beavatkozás által
kialakul egy térsor, amely a Vár-Óváros tér-Megyeháztér-Püspökkert-Komakút tér útvonalon minimális útkeresztezéssel végig
egybefüggő gyalogos felületet képezhet.

Városrész

Belváros

I5/02

A fejlesztés célja, hogy a város szűkebb történelmi magjában, a Várban ne lehessen behajtási engedély nélkül gépjárművel
közlekedni, teret engedve a gyalogos közlekedésnek. Az Óváros téri parkoló után a Vár u. előtt ajánlott, hogy legyen a behajtási
Behajtási övezetek fejlesztése
övezet határa, ahol automata süllyedő forgalomkorlátozó oszlop létesítése szükséges. A beavatkozás részeként a Vár területére
kiadott ezres nagyságrendű engedély is felülvizsgálandó.

Belváros

I5/03

Későbbi ütemben lehetséges a Színházkert körüli utcák (Óvári F. u.-Megyeház tér-Komakút tér-Iskola utca) egyirányúsítása
oly módon, hogy az Óvári Ferenc utcában ellenirányban buszsáv kerül kijelölésre. A fejlesztés ezen ütemének előfeltétele a KNY-i főtengely teljesértékű megépülése, amelynek következtében a belvárosi úthálózaton csökken az átmenő forgalom, lehetővé téve a forgalomcsillapítást.

Ideiglenes forgalomcsillapítással a meglévő közösségi
terek bővítése

A fejlesztés célja hosszú távon a Belváros területén található parkolóhelyek csökkentése, helyükön közösségi terek, találkozóhelyek létrehozása. Középtávon a nyári hónapokban időszakosan tilos lenne a kiválasztott közterületekre behajtani, helyettük
rendezvények, éttermek, szórakozóhelyek kapnának helyet. Rövid távon - pilot projektként - az Óváros téri (kb. 60 férőhelyes)
parkoló lezárása javasolható körülbelül június közepétől augusztus végéig.

Belváros

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Belváros

I5/05

Kossuth L. u. gyalogos-kerékpáros zóna

A Kossuth Lajos utca sétálóutcaként funkcionál, a kerékpárosok számára bár fizikailag használható, hivatalosan tilos kerékpározni. A terület szabályozásának megváltoztatásával, gyalogos kerékpáros zóna kijelölésével a probléma megoldódik. A területre ezt követően kerékpárosok behajthatnak, de 10 km/h-nál nagyobb sebességgel nem közlekedhetnek, és a gyalogosokat
nem veszélyeztethetik.

Belváros

Budapest u. -Brusznyai u. –
Mártírok u. – Bajcsy-Zs.u.
körforgalmi csomópont kiépítése

A fejlesztés két csomópont kiépítését tartalmazza egymás közvetlen közelében. A Budapest u. -Brusznyai u. csomópont spirális
körforgalommá épül át, míg a Mártírok u. – Bajcsy-Zs.u. csomópont helyett egysávos körforgalom lesz. A fejlesztés következtében középtávon javulni fog a közlekedésbiztonság, bár a jelentős gyalogosforgalom miatt a csomópontok kapacitása lecsökken, és torlódások alakulnak ki (elsősorban csúcsidőben, napi kétszer háromnegyed órában). A fejlesztés miatt a Színházkert
környékén a forgalom szabályozása csak további beavatkozás útján lehetséges.

Belváros

I5/04

Erzsébet sétány kiépítése és
rekonstrukciója

A fejlesztés célja az Erzsébet sétány rekreációs funkciójának erősítése, valamint a Kálvária-hegy turisztikai attrakcióvá fejlesztése. Ehhez az Erzsébet sétány belső végén, a Püspökkertnél szükséges a minőségi zöldfelületek és közösségi terek kialakítása
a meglévő parkolóterület megszüntetésével (ezzel párhuzamosan, de külön projektként az Egyetem mellett további parkolók
kialakításával). Ajánlott továbbá a meglévő sétány kiszélesítése a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjainak együttes
érvényesülésével.

I5/06

98

5-9. táblázat: Az I5 intézkedéshez tartozó projektek

Projektek

Előkészí- Létesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
tettség
költség
költség
hatások
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető
város

Közlekedésbiztonság

Területi
hatás

Értékelés

Érvényesség
határa

Színházkert körüli közlekedésfejlesztés

1

-4

-1

3

3

2

4

2

3

107

±50

Behajtási övezetek fejlesztése

1

-1

0

2

2

0

3

1

1

87

±50

1

-1

-1

2

2

1

3

0

1

77

±20

3

-2

0

1

2

0

3

1

2

66

±20

3

-1

0

1

1

0

2

-1

1

35

±20

5

-4

0

-2

0

0

-3

2

-2

-140

±5

Ideiglenes forgalomcsillapítással a meglévő közösségi terek bővítése
Erzsébet sétány kiépítése és
rekonstrukciója
Kossuth L. u. gyalogos-kerékpáros zóna
Budapest u. -Brusznyai u. –
Mártírok u. – Bajcsy-Zs.u. körforgalmi csomópont kiépítése

5-10. táblázat: Az I5 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
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Műszaki tartalom

Városrész

Forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése

A forgalomcsillapított övezetek bevezetése általánosságban élhetőbb környezetet teremt, fokozza a közlekedésbiztonságot, csökkenti a
forgalom sebességét és mennyiségét, illetve lényegesen javítja a kerékpáros közlekedés feltételeit. A projekt részeként új övezetnek érdemes
kijelölni az Avar utca és Táncsics M. u. közötti, illetve a Csatár utca és Eszterházy A. utca közötti területet, illetve a Bakonyalján meglévő
szabályozást kellene kibővíteni a Török Ignác u. területére.

Lakóterületek

Jutasi úti kerékpáros útvonal kiépítése

A tervezett kerékpáros útvonal teljes hossza több mint 3 km, mivel az intermodális csomópont kapcsán a Jutasi útra (a Munkácsy u. és
Bagolyvár u. között) a meglévő útszegélyen belül a forgalmi sávok újraelosztásával buszsávot terveztek, ezért a Jutasi úti kerékpáros útvonalat is két részre osztották. Az északi szakaszon (a vasútállomás-Munkácsy u. között) az irányhelyes normál kerékpársávok kialakítása
tervezett, míg a déli szakaszon (a Munkácsy u.-Bagolyvár u. között) az egyoldali kétirányú elválasztott gyalog- és kerékpárút javasolt, amely
a Jutasi út nyugati oldalán vezet.

I6/03

Kerékpártárolás
fejlesztése

Veszprémben mind a rövid, mind a hosszú idejű kerékpártárolás kiépítettsége hiányos, amely a mai, alacsonyabb kerékpáros forgalom
miatt nem jelenik meg domináns problémaként. A rövid idejű tárolás megoldása egyrészt a kerékpáros fejlesztések más, kapcsolódó beruházásokba történő beintegrálásával (például egy intézményfejlesztésnek mindenképp legyen része a megfelelő helyen, minőségben és
számban lerakott kerékpártároló) lehetséges. Ezen felül az egyes szolgáltatóegységekben (pl. éttermek, kulturális intézmények, szórakozóhelyek, szálláshelyek, stb.) tudatosítani szükséges, hogy a kerékpáros igényeinek kiszolgálása gazdaságilag megtérülő tud lenni. A hosszú
idejű kerékpártárolás igénye elsősorban a magas lakósűrűségű területeken okoz gondot, ahol a saját ingatlanon belüli tárolás nem (vagy
csak részben) oldható meg. Amennyiben a lépcsőházak, illetve más közös tulajdonú ingatlan területén kerékpártároló kialakítására megfelelő, biztonságos hely rendelkezésre áll, akkor ennek megvalósítása ajánlott. Szabad terület hiányában a közterületen lehetséges a zárható
tárolók elhelyezése néhány parkolóhely elvétele által (egy gépkocsi parkoló területén 6-8 kerékpár tárolása megoldható), vagy leromlott,
funkciónélküli terület hasznosításával.

Táncsics utca kerékpáros nyom

A dózsavárosi lakóterület egyik feltáró útja a Táncsics Mihály utca, amely összeköti a Pápai utat a Szent István utcával, illetve a városrész
központjával. A Pápai úton külön projekt részeként irányhelyes megemelt kerékpársáv létesül, amelyhez kapcsolódva a Táncsics Mihály
utcán kerékpáros nyom kijelölése történik meg, javítva ezáltal e terület kerékpáros elérhetőségét.

I6/02

I6/01

Projektek

I6/04

5.3.6. Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (I6)

Lakóterületek
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I6/05

A beavatkozás célja a dózsavárosi lakóterület, illetve a Pápai úti iparterület kerékpáros kapcsolatának kijelölése, felerősítése a Séd-völggyel
Aranyoskút u., Árés a városközponttal. A területek közötti kapocs kialakítása kerékpáros nyom kijelölésével lehetséges az Aranyoskút utcán át az egyirányú
pád u.-Pajta u. kePajta és Árpád utca utcákon. Az Árpád utcán a lefelé haladó irány, a Pajta utcán pedig a felfelé haladó irány jelölendő ki irányhelyes felfesrékpáros nyom
téssel.

Lakóterületek

I6/06

Kopácsi u. kerékpáros nyom

A projekt célkitűzése Dózsaváros, a Séd-völgy, a Belváros, illetve a város keleti területeinek összekapcsolása kerékpáros szempontból. Az
útvonal kijelölése a kerékpáros nyom felfestésével történik, ugyanis ezt megengedi az utca burkolatszélessége is.

Lakóterületek

I6/07

Ady Endre utca
kerékpáros nyom

A kerékpáros infrastruktúra hálózatosodása érdekében kiemelten fontos a Belváros Cholnokyváros városrésszel történő összekötése. A városszerkezeti adottságok miatt a legkedvezőbb útvonal erre az Ady Endre utca. Ezen szakaszon emiatt kerékpáros nyom kijelölése szükséges.

Lakóterületek

I6/08

Lóczy Lajos utca
kerékpáros nyom

Az utca kerékpáros útvonalként való kiépítése régóta szerepel a városfejlesztési elképzelések között. Az elmúlt évben készült kerékpárforgalmi hálózati terv vizsgálata szerint az optimális megoldás a kerékpáros nyom felfestése.

Lakóterületek

I6/09

Városrész

Tummler Henrik
u. kerékpáros
nyom

A fejlesztés keretében a Tummler Henrik utcán jelölik ki a kerékpáros nyomot, illetve további forgalomtechnikai megoldásokat alkalmaznak a forgalom sebességének enyhítésére, illetve a közlekedők figyelmének felhívására. A projekt következtében a Séd-völgy kerékpáros
kapcsolata felerősödik Dózsaváros és Iparváros irányába.

Lakóterületek

I6/10

Műszaki tartalom

Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése - Hajmáskéri
leágazás

A beavatkozás előfeltétele a Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése Zirc irányába (I6/05 projekt). A kerékpáros útvonal kezdőpontja a Gyulafirátót Posta utcai kerékpáros létesítmény, ahonnan a Hajmáskéri úton kerékpárnyom kijelölése tervezett a lakott terület határáig. A
lakott terület határától térségi együttműködés részeként önállóan vezetett kerékpárút épülhetne Veszprém közigazgatási határán túlnyúlva, amely reálisan csak hosszabb időtávban valósítható meg.

Lakóterületek

I6/11

Projektek

100

Meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése

A Veszprémben kiépült kerékpáros infrastruktúra egy része nem felel meg a biztonságos és kényelmes kerékpározás követelményeinek.
Ajánlott emiatt a meglévő kerékpáros infrastruktúra forgalombiztonsági és forgalomtechnikai fejlesztése, amely elsősorban több, apróbb
beavatkozást igényel a hálózaton. Az elmúlt évben elkészült kerékpárforgalmi hálózati terv részletesen tartalmazza a beavatkozások részelemeit.
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A belterületi főút burkolata (különösen a padka mentén) leromlott, emiatt a biztonságos és kényelmes kerékpározásra alkalmatlannak
tekinthető. Szükséges tehát az útburkolat helyenkénti javítása vagy komplex fejlesztés megvalósítása, amely a további részletes tervezés
során konkretizálódhat. Az utca burkolatszélessége 8,40-10,20 m, ami lehetőséget nyújt a kerékpárnyom felfestésére. Az utca meredek
szakaszán 30-as sebességkorlátozás van érvényben, amely kedvező a kerékpáros forgalom szempontjából.

Lakóterületek

Lakóterületek

József Attila u. felújítása

Egyirányú utcák
A tervezett fejlesztés keretein belül a város több részén megnyitják az egyirányú utcákat az ellenirányú kerékpáros forgalom számára, amely
ellenirányú megépítés nélkül minimális költségek árán megvalósítható. Természetesen nem minden egyirányú utcát érinti a beavatkozás, csak a Veszprém
nyitása kerékpárokerékpárforgalmi hálózati tervben ajánlott útszakaszokat.
sok számára
Szabadságpusztai
kerékpárút kiépítése

A fejlesztés a központi belterületen kívüli területet érinti Szabadságpuszta irányába. A Déli intézményközpontnál jelenleg véget ér a kerékpáros útvonal, e ponttól egy vegyes használatú mezőgazdasági út, majd egy önálló kerékpárút építésével kerül kialakításra a kerékpáros
útvonal Szabadságpusztáig. E beavatkozás miatt két nadrágszíj telek kisajátítása, valamint a Szabadságpusztai bekötőút – 73. sz. főút csomópont jelzőlámpássá történő átépítése szükséges.

Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése Zirc irányába

A Kádártai kerékpárút része a Győr-Balaton tervezett kerékpárhálózati elemnek, ezért kiemelten kezelendő a kerékpáros fejlesztések sorában. A kerékpáros útvonal veszprémi szakasza jelenleg a Nap utcától indul és Kádárta városrész külterületén ér véget. A projekt része az
útvonal városközpontig tartó meghosszabbítása, illetve a meglévő szakaszok korszerűsítése és forgalomtechnikai felülvizsgálata. A meglévő
szakaszvégponthoz kapcsolódva a Győri utca északi oldalára tervezett egy közös gyalog-kerékpárút, majd a Malomkert u. keleti végéig a
meglévő murvás földút kerékpározásra kijelölt úttá alakítható az úthibák kijavításával. A Malomkert utca, Kenderföld utca, Öregrét utca
vonalán kerékpárnyom kijelölése szükséges. Ezt követően a meglévő patakot lekeresztezve gyalog- és kerékpárút kiépítése szükséges, amely
a Vasút utca nyugati oldalán önálló kerékpárútként folytatódik Gyulafirátótig. A Posta utcán kerékpárnyom, a 82. sz. főúton kerékpársáv
kijelölése tervezett a lakott terület határáig, onnan (kapcsolódó fejlesztés esetén) önállóan vezetett kerékpárút a városhatárig.

I6/15

I6/12

Városrész

I6/13

Műszaki tartalom

I6/14

Projektek

5-11. táblázat: Az I6 intézkedéshez tartozó projektek
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Projektek
Forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése
Jutasi úti kerékpáros útvonal
kiépítése
Kerékpártárolás fejlesztése
Táncsics utca kerékpáros
nyom
Aranyoskút u., Árpád u.Pajta u. kerékpáros nyom
Kopácsi u. kerékpáros nyom
Ady Endre utca kerékpáros
nyom
Lóczy Lajos utca kerékpáros
nyom
Tummler Henrik u. kerékpáros nyom
Kádártai kerékpáros útvonal
kiépítése - Hajmáskéri leágazás
Meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése
József Attila u. felújítása
Egyirányú utcák ellenirányú
megnyitása kerékpárosok
számára
Szabadságpusztai kerékpárút
kiépítése
Kádártai kerékpáros útvonal
kiépítése Zirc irányába
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Előkészí- Létesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
tettség
költség
költség
hatások
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető
város

Közlekedésbiztonság

Területi
hatás

Értékelés

Érvényesség
határa

3

-1

0

1

2

0

2

2

2

79

±20

5

-3

0

2

2

0

3

2

3

78

±5

2

-2

-1

2

2

0

2

0

3

55

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

3

-1

0

1

1

0

2

0

2

52

±20

2

-2

-1

1

1

0

2

2

3

43

±10

3

-1

0

0

0

0

1

2

3

38

±20

2

-2

0

1

1

0

1

2

2

36

±20

3

-1

0

1

1

0

1

-1

2

33

±20

5

-3

-1

1

1

0

2

2

3

25

±5

4

-3

-1

1

1

0

2

2

3

25

±10

5-12. táblázat: Az I6 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
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5.3.7. Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési módválasztás érdekében (I7)

Projektek

Műszaki tartalom

Városrész

I7/01

Kerékpározás és biztonságos közlekedés iskolai oktatása

I7/02

Az egyéni motorizált hivatásforgalom a legnagyobb forgalomgeneráló tényező minden településen, emiatt a munkáltatókat (elsőMunkáltatói fórum a körsorban a nagyfoglalkoztatókat) ösztönözni kell olyan megoldások megvalósítása felé, amelyek a környezettudatos mobilitást henyezettudatos mobilitás ér- lyezik a fókuszba. Ahhoz, hogy a városnak, a munkaadóknak és munkavállalóknak is megfelelő alternatívákat lehessen kidolgozni,
az önkormányzatnak és a vállalkozói szférának meg kell kezdenie a párbeszédet olyan eszközök és ösztönzők kidolgozása érdekédekében
ben, amely nem gátolja a város gazdasági prosperitását.

I7/03

A közoktatásban jelenleg szinte alig kap szerepet a közlekedésbiztonság, annak ellenére, hogy a mobilitási igények egyre inkább
növekszenek. A beavatkozás során az általános iskolától kezdődően rendszeres foglalkozásokat tartanak, elsősorban a biztonságos
közlekedésről, valamint ennek kapcsán kiemelten a kerékpáros közlekedésről. Az oktatás elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is
tartalmaz. A digitális tankönyvek és különböző tartalmak lehetővé teszik a tananyag folyamatos bővítését és fejlesztését. Az oktatásban a pedagógusok, a kerékpárosklub és egyéb releváns civil szervezetek, valamint a rendőrség vesz részt. A projekt első lépéseként a digitális tartalmakat dolgozzák ki, valamint ezzel párhuzamosan megtörténik a későbbi oktatók továbbképzése is.

A projekt célja a környezetkímélő közlekedési módok népszerűsítése, ezáltal a mobilitási szokások, a módváltások elősegítésének
közvetlen befolyásolása. Első lépésben ki kell dolgozni egy átfogó marketingkommunikációs stratégiát, amelynek megvalósítását
1-2 éves cselekvési tervek segítik. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a projekt sikerét nagyban befolyásolják a fenntartható közlekedési módokat célzó közvetlen infrastrukturális- és szolgáltatás-fejlesztések, amelyek előfeltételei a módváltásoknak.

Környezetkímélő közlekedési módok promóciója

5-13. táblázat: Az I7 intézkedéshez tartozó projektek

Projektek
Kerékpározás és biztonságos
közlekedés iskolai oktatása
Munkáltatói fórum a környezettudatos mobilitás érdekében
Környezetkímélő közlekedési
módok promóciója

ElőkéLétesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
szítettsé
költség
költség
hatások
hatások
g

Gazdasági
hatások

Élhető Közlekedés- Területi
Értékelés
város
biztonság
hatás

Érvényesség
határa

4

-1

-1

3

4

0

2

5

3

147

±10

1

-1

0

3

3

0

3

0

4

136

±20

1

-1

-2

3

3

0

3

0

3

96

±20
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5.3.8. Mobilitási igények befolyásolása (I8)

Műszaki tartalom

I8/01

A beavatkozás célja, hogy befolyásolja a munkavállalók utazási szokásait oly módon, hogy a vállalkozásokat érdekeltté teszi egy
környezettudatosabb mobilitási rendszer alkalmazásában. Ennek egyik lehetséges módja – elsősorban a szolgáltatói, nem ügyfélfókuszú munkakörökben – a távmunka bevezetése, amelynek lényege, hogy a dolgozó számára biztosított a vállalati központtól eltérő helyen, jellemzően otthon, home-office formájában egy olyan munkakörnyezet, ahol infokommunikációs eszközök segítségével egyes munkafeladatait teljes értékűen el tudja végezni. Ennek egyik hosszabb távú megjelenési formája lehet
a co-working munkaállomások megjelenése, amely közösségi irodaként innovatív környezetben biztosítja az alapvető irodai
szolgáltatásokat a néhány órás munkavégzéstől a tárgyalások lebonyolításáig. Egy másik ilyen beavatkozás lehet az eltolt műszakkezdés bevezetése, amelynek révén a munkáltatók egymással kooperálva megállapodnak, hogy a dolgozók a reggeli és
délutáni csúcsforgalmat elkerülve, időben eltolva járjanak be a munkahelyre. A munkaidő kezdetének és végének elcsúsztatásával, megváltoztatásával csökken az utakon lévő torlódás, illetve a közösségi közlekedés és a szerződéses járatok kihasználtsága, terhelése is egyenletesebbé és tervezhetőbbé válik. Természetesen ehhez igazodnia kell a helyi és helyközi autóbusz menetrendeknek is.

Munkavállalók környezettudatos mobilitását ösztönző
rendszer kidolgozása

I8/02

Projektek

A projekt egy újszerű hozzáállás alkalmazása és megkövetelése a területfejlesztésben, amely nemcsak elméleti szinten veszi
figyelembe a fenntarthatóság szempontjait, hanem ez a folyamatos rendezési elve. E szerint csak olyan területfejlesztéseket
ajánlott támogatni és engedélyezni, amelyek területén több eltérő funkció is megtalálható lehetőleg kis területen. Az így kialakuló területeken a kevert funkció (lakó, ipar, kereskedelem, stb.) és nagyobb sűrűség a lakosságot a kisebb távolságok megtéFenntartható városi mobilitás
telére ösztönzi, amit gyalog vagy kerékpárral is megtehet. Az ingatlanfejlesztéskor figyelembe kell venni a közösségi közlekedés
szempontjainak érvényesítése
elérhetőségét, közelségét (annak esetleges fejlesztése árán), így elősegíthető, hogy az ingázás eszközeként széles körben eltera területfejlesztésben
jedjen a közösségi közlekedés. Az önkormányzat meghatározhatja és előírhatja, hogy az új fejlesztések, beruházások megvalósulásakor (pl. új irodaépület megvalósítása) a beruházó az építési telken belül megfelelő (az OTÉK által előírtaknál magasabb)
számú parkolóhelyet létesítsen. Lényeges továbbá, hogy az ingatlanfejlesztő legyen bevonva, mint finanszírozó az általa generált forgalom miatt szükségessé váló közterületi fejlesztések megvalósításába.

Városrész
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I8/05

I8/04

I8/03

Projektek

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Műszaki tartalom

Közlekedési adattár létrehozása, ütemezett mérések
rendszerének kialakítása

Az önkormányzatok öngondoskodása és a szolgáltatás megrendelői szerepének erősítése céljából érdemes mobilitási adatállományokat kialakítani, feltölteni és fenntartani, az egyes tervezési feladatok ugyanis jobban alátámasztottak, ha azokat hosszú
idősoros adatokra építik. Az önkormányzat munkáját segítő tanácsadó és tervező cégek nem tehetik meg (és tőlük nem is
elvárható), hogy szerződéseik időszakán túl is adatokat gyűjtsenek a tervezési területről. Így ezek a cégeknek általában pillanatképek alapján kell elkészíteniük munkáikat. Bár némely állami szereplő fenntart ilyen rendszereket (pl.: a Magyar Közút
adatbankja), e rendszerek kialakításakor nem volt szempont, hogy egyes önkormányzati céloknak megfeleljenek. Ugyanakkor
az önkormányzatnak érdeke és lehetősége ezeket előállítani, továbbá a SUMP indikátor rendszeréhez is szükségesek ezek az
adatok. Az így kialakított adatbázist részint mások által rögzített adatok rendszeres bekérésével érdemes feltölteni (pl.: jegybevételek a közösségi közlekedésben, parkolási adatok, hurokdetektorok forgalmi adatai. stb.), részint az önkormányzat megbízásában saját méréseket is szükséges végezni.

Mobilitásmenedzsment Központ létrehozása

Az önkormányzatok öngondoskodása és a szolgáltatás megrendelői szerepének erősítése céljából rövidtávú feladat, a közlekedéssel kapcsolatos intézményfejlesztési terv kidolgozása, végrehajtása pedig középtávú projekt. A végrehajtás során sorra kell
venni minden közlekedési mód szolgáltató, üzemeltető, megrendelő és hatósági folyamataiban résztvevő szereplőt, az ezek
közötti feladat- és hatáskörmegosztásokat, illetékességi területeket tisztázni kell. A hosszú távú intézményfejlesztési tervben
pedig egy olyan önkormányzati egység, vagy önálló cég felállítása a cél, amely végső soron a SUMP-ban meghatározott elveket
képviseli, hajtja végre. Ez a szervezet integráltan felelne minden mobilitás formáért, közvetlenül megrendelve a szolgáltatásokat
és az üzemeltetést mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés területén.

Partnerközpontú közigazgatás-fejlesztés

A fejlesztés tartalmazza a közszolgáltatásoknak a felhasználókhoz való modern, intelligens, „smart” eljuttatását, valamint a
Hivatal működésének partnerközpontú megújítását. Ez a folyamat az e-közigazgatás kiépítésével már elindult, ennek folytatásaként az intézményi hálózat és a polgármesteri hivatal stratégia-megvalósító-, reagáló- és változásvezetési képességének a
bővítése a „hatékony tanulószervezet” koncepció folyamatos megvalósítása, valamint az eredmények kibővítése történik. A
fejlesztés további részeként mobil és térinformatikai alkalmazások fejlesztése valósul meg, amelyek elsősorban városfejlesztési,
városüzemeltetési, építéshatósági, főépítészi, vagyongazdálkodási, adóhivatali feladatok támogatását szolgája.
5-15. táblázat: Az I8 intézkedéshez tartozó projektek

Városrész
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Projektek
Munkavállalók környezettudatos mobilitását ösztönző
rendszer kidolgozása
Fenntartható városi mobilitás
szempontjainak érvényesítése
a területfejlesztésben
Közlekedési adattár létrehozása, ütemezett mérések rendszerének kialakítása
Mobilitásmenedzsment Központ létrehozása
Partnerközpontú közigazgatás-fejlesztés

Előkészítettség

106

Létesítési Fenntartási Környezeti Társadalmi
költség
költség
hatások
hatások

Gazdasági
hatások

Élhető
város

Közlekedés- Területi
biztonság
hatás

Értékelés

Érvényesség határa

1

-1

-1

3

2

0

2

0

3

86

±50

1

-1

0

1

1

0

2

0

3

62

±50

1

-1

-1

1

1

1

1

1

3

54

±10

1

-2

-2

1

2

1

2

1

3

46

±10

4

-2

-1

1

3

0

1

0

3

43

±10
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5.4. INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTEK RANGSOROLÁSA
Az előző fejezetben ismertetett projekteket és az azokat magukban foglaló intézkedéseket szükséges priorizálni, egy rangsort felállítani, amely iránymutatásként
szolgálhat az ütemterv későbbi elkészítéséhez.
A lenti diagramokon ábrázoltuk a projekteket úgy, hogy a vízszintes tengelyen a
létesítési költségüket, függőleges tengelyen az értékelési pontszámukat, buborékméretben az hatásaik volumenét ábrázoltuk. Külön jelöltük az egy intézkedésbe
tartozó projekteket, három eltérő intervallumú ábrán.

Látható, hogy van pár nagy költségvetésű projekt (8. sz. főút elkerülő, 20. sz. vasút
fejlesztése), de a többség fél milliárd Ft-nál kisebb összegből megvalósítható. Értékelésük szempontjából -200 és +200 között változó pontszámmal rendelkeznek,
de a projektek közel 90%-a pozitív előjellel szerepel.
Az I7 intézkedésnek vannak a legerősebb pontszámai, mivel alacsony költségekkel jelentős pozitív hatás érhető el. Szintén átlagon felüli értékekkel bír az I2 intézkedés, ahol kiemelkedik a Helyi autóbusz menetrend fejlesztése projekt. Az I8
intézkedések kisebb hatású beavatkozásokat tartalmaz, de még mindig nem túl
magas költségekkel. Az I4 és I6 intézkedés projektjei átlagos értékekkel rendelkeznek, változó létesítési költségek mellett. Az I5 és I1 intézkedés igen változatos
képet mutatnak, vannak alacsony negatív (pl. Mester utca, Budapest u. -Brusznyai
u. csomópont) és magas pozitív (pl. Kelet-nyugati főtengely I-II-III. ütem, Színházkert körüli közlekedésfejlesztés) projektjeik is. Az I3 intézkedésben van két
(belvárosi parkolóépítési) projekt, amely igen alacsony értéket kapott – a jelentős
negatív hatások miatt –, amely lehúzta az átlagot.
Az intézkedések és projektek értékelését megvizsgálva egyértelmű, hogy mobilitást befolyásoló, szolgáltatásfejlesztő „soft” intézkedések erősebb hatást fejtenek
ki alacsony költségek árán, szemben a költségesebb infrastruktúrafejlesztésekkel.

I7
I2
I8
I4
I6
I5
I1
I3
5-1. ábra: Értékelés és létesítési költség közötti összefüggés

Intézkedések
Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési
módválasztás érdekében
Közösségi közlekedés fejlesztése
Mobilitási igények befolyásolása
Turisztikai célú közlekedés feltételeinek javítása
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Forgalomcsillapított közterületek kialakítása
Hiányzó hálózati elemek megvalósítása, meglévő kapcsolatok fejlesztése
Parkolási rendszer újragondolása

Értékelés
126
77
58
53
48
39
14
-5

5-17. táblázat: Intézkedések értékelése a hozzájuk tartozó projektek alapján
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5.5. PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI, EGYMÁSRA ÉPÜLÉS
Az előző fejezetben intézkedéscsoportonként bemutatott projekteket ebben a
részben egymásra hatásukban, egymásra épülésükben elemezzük. Azaz megvizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások között milyen területi vagy ágazati szinergiahatás lelhető fel, melyek azok a projektek, amelyek a SUMP kulcsprojektjeiként definiálhatóak, illetve vannak-e olyan fejlesztési elképzelések, amelyek más
beavatkozások előfeltételeiként definiálhatóak. Az egyes intézkedések, projektek
közötti kapcsolatot az 5-2. ábra mutatja, de a könnyebb ábrázolhatóság érdekében az egyes projektek neveit rövidítve, leegyszerűsítve, helyenként összevonva
szerepeltettük. Az azonos intézkedésbe tartozó elemek azonos színnel jelöltük. A
projektek között három típusú kapcsolatot ábrázoltunk: sötétkék nyíllal a projektek egymásra épülése, ajánlott előfeltétele; szaggatott vonallal az intenzív
szinergikus, erősítő hatása; míg piros nyíllal a gyengítő hatása szerepel.
A hiányzó hálózati elemek megvalósításához (I1) kapcsolódó projektek pár esetben előfeltételei egymásnak vagy más típusú projektnek, ugyanakkor nem alkotnak egy koherens beavatkozási csomagot és erősebben összetartozó projekthalmazt, helyette sok más intézkedésben lévő projekthez kapcsolódnak. A beavatkozás projektjei inkább területi fókusz alapján rendeződnek, megjelenik az Iparváros és az elkerülőút terület. Az intézkedésen belül a Kelet-nyugati főtengely (I-IIIII. ütem) lett kulcsprojektként meghatározva.
A közösségi közlekedés fejlesztését (I2) érintő projektek ellenben szervesebb egységet alkotnak és összességében a projektek egymást erősítik, mivel jól kimutatható szinergiahatás van közöttük és sokszor egymás előfeltételei is, valamint más
intézkedéshez lényegében nem kapcsolódnak. Kulcsprojektként lett beazonosítva
a Korszerű közösségi közlekedési forgalomirányítás és utastájékoztatás, mivel öt
beavatkozásnak is az előfeltétele. Más intézkedésbe tartozó projektekkel gyenge,
elsősorban területalapú kapcsolatot mutatnak.
A parkolási rendszer újragondolásával (I3) kapcsolatos beavatkozások egyik fele
szoros összefüggést mutat egymással, azaz előfeltételei egymásnak és erős szinergiahatás is kimutatható közöttük. Kiemelkedik a parkolási rendszer átalakítása
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fejlesztés, amit emiatt kulcsprojektnek jelöltünk. A projektek másik fele más intézkedéshez tartozó projektekhez kapcsolódik és a Belváros területére terjed ki.
A feltárt negatív hatások közül kettő is a parkolási rendszert érinti (például a Színházkerti mélygarázs és forgalomcsillapítás).
A turisztikai célú közlekedés feltételeinek javításához (I4) köthető fejlesztések közül több is szorosan kapcsolódik a Mobilitásmenedzsment Központ létrehozásához. Ezenkívül legtöbb esetben egy-egy másik intézkedésben lévő projekthez kapcsolódik olyan módon, hogy vagy előfeltétele, vagy az adott projekt az előfeltétel.
Ebben az intézkedésben nem körvonalazódott ki kulcsprojekt.
A forgalomcsillapított közterületek kialakításához (I5) kapcsolódó projektek lényegében összefüggenek egymással, de erős közvetlen hatás csak néhány beavatkozás között rajzolódik ki. Fontos megjegyezni, hogy a meghatározott néhány negatív hatás közül kettő is a Színházkerthez köthető, amely projekt ráadásul az
intézkedés kulcsprojektje is.
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséhez (I6) kapcsolódó projektek esetében
szembetűnő, hogy lényegében mindegyik önálló projektként jelenik meg, azonban egymással erős szinergiát mutató projektek. Mivel minden projekt csak lazábban kötődik az intézkedésben lévő fejlesztésekhez, ezért nem lett beazonosítva kulcsprojekt.
A szemléletformálás (I7) intézkedésben lévő projektek elsősorban a
Mobilitásmenedzsment Központ létrehozása teremt kapcsolatot, mint azok előfeltételei. Kulcsprojektként a Környezetkímélő közlekedési módok promóciója
lett beazonosítva.
Mobilitási igények befolyásolása (I8) intézkedések egy beavatkozási csomagot alkotnak, amelynek a központja a Mobilitásmenedzsment Központ kulcsprojekt.
Az utóbbi fejlesztés egyrészről az egész SUMP sikerességét döntően meghatározza, illeszkedés szempontjából pedig rengeteg beavatkozás előfeltétele, többek
között az intézkedésen belül lévő fejlesztéseké is.
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6. M EGVALÓSÍTÁS
6.1. INDIKÁTOROK, MONITORING RENDSZER
6.1.1. Monitoring rendszer kialakítása
A programalkotás után történő nyomon követési folyamatot a monitoring rendszer biztosítja, amely figyelemmel kíséri a program végrehajtásának eredményességét és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben a program
felülvizsgálatát eredményezheti. A jól működő monitoring rendszer kiemelten
fontos szerepet játszik a SUMP módszertanában, mivel a város mobilitási rendszere akkor fejlődik kedvező hatékonysággal, ha eredményesek a célrendszer
megvalósítása érdekében tett lépések. A monitoring célja, hogy nyomon lehessen
követni az intézkedések végeredményeit, továbbá a SUMP hatékony megvalósítását kell elősegítenie, ezenkívül biztosítania kell a belső és külső változások mellett azt, hogy a megvalósításhoz rendelkezésre álljanak a megfelelő erőforrások.
A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a SUMP végrehajtásáért
felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. A monitoring tevékenység szervezeti
hátterét az operatív menedzsment biztosítja, amely a megvalósuló fejlesztéseket
koordinálja, rendszeresen figyeli, gyűjti és rendszerezi azok indikátorainak alakulását. Fontos, tehát kijelölni a terv megvalósításáért felelős operatív szervezetnek
a monitoring felelősét, kivitelezőjét, a visszacsatolás módját, gyakoriságát és formai elvárásait.
Az eredményesség meghatározásához számszerűsíthető információra van szükség, azaz minden projekt esetében meg kell határozni azokat a számszerű változásokat, amelyek a fejlesztés közvetlen kimenetével kapcsolatban állnak, valamint meg kell ismerni a közvetett hatásokat is. Az eredmények és hatások ismerete alapján az intézkedések módosíthatók, így biztosítható a fejlesztések pozitív
jellege. A monitoring a kontrolling fogalmától elválaszthatatlan, amely felhasználva a monitoring eredményeit tervezett módon beavatkozik a SUMP-ba, vagy

annak megvalósítási folyamataiba. A sikeres monitoring tevékenység feltétele,
hogy a nyomon követés rendszerének kidolgozása az előkészítés és a megvalósítás
részét képezze, meghatározva a felelősöket, folyamatokat és határidőket.
A város évenként áttekinti és értékeli a SUMP végrehajtását és eredményeit. Az
operatív végrehajtó testület felel azért, hogy éves rendszerességgel elkészüljön a
megvalósítás folyamatáról szóló jelentés, melyet a felelős döntéshozó testületnek
kell jóváhagynia, illetve a jelentésre alapozva meghoznia a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket.
A monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok:





a monitoringrendszer kereteinek kialakítása folyamatosan frissítendő
adatbázis létrehozásával;
az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő
– összegyűjtése, rögzítése a monitoring rendszerben;
a projektek megvalósításért felelős személyekkel történő rendszeres kapcsolattartás;
éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek
tartott beavatkozásokat a program végrehajtásába.

6.1.2. Indikátorok meghatározása
A monitoring során használt mérőszámok segítségével értékelhetők a fejlesztések
okozta változások. Ezeket a számszerűsített jellemzőket a projekt előtt, kezdeti
állapotban (bázis érték) és a megvalósítás után meghatározott időközönként kell
felmérni, amellyel az egyes beavatkozások hatása nyomon követhetővé válik. A
SUMP prioritások, az azoknak alárendelt intézkedések, valamint az utóbbiak alá
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besorolt projektek hierarchikus rendszert alkotnak. Ehhez hasonlóan a mutatószámok is egymásra épülő, három szintű rendszerben értelmezhetők. Sorrendben
az output indikátortól a hatás indikátor felé haladva, az általánostól a specifikus
indikátorig. Több projektnél is értelmezhetőek egyes indikátorok, valamint többféle mérőszámot is meg lehet határozni a projektek legnagyobb részéhez – az indikátorok rögzítése a projekt jellegétől, a hosszú távú hatástól és az elvárt eredményektől is függ. A mutatószámokat olyan módon kell kiválasztani, hogy azok
garantálják a projektek – és általában véve a SUMP – eredményességének hosszú
távú nyomon követését.
Az indikátorok típusai
A SUMP eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a meghatározott
prioritásokhoz, intézkedésekhez és projektekhez indikátorok kerüljenek hozzárendelésre. Az alkalmazott indikátorok fajtái:






Output/kimeneti indikátor: az output indikátorok a mérhetőség első
szintjét jelentik. A projekt megvalósításának közvetlenül számszerűsíthető eredményét fejezik ki és a tervezett intézkedések szintjén értelmezhetők.
Eredmény indikátor: az eredmény indikátorok a mérhetőség második
szintjét jelentik. A fejlesztések által bekövetkező változások a megvalósulásból közvetlenül következnek, ugyanakkor a SUMP célrendszerével
is összefüggésbe hozhatók. Az eredmény indikátorokat elsősorban a beavatkozási területekhez rendeljük hozzá, mivel az egyes intézkedések
egyedi, tematikus célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezek eredményeinek meghatározásához kapcsolódnak az eredményindikátorok.
Hatás indikátorok: a hatás indikátorok a mérhetőség harmadik szintjét
jelentik. Ezen indikátorok leginkább általános, átfogó jellegű, összetett
mutatók. A hatás indikátorok a SUMP projektek nyomán közvetetten jelentkező változásokat fejezik ki, amelyek hosszú távon befolyásolják a városlakók életminőségét (pl. levegőminőség), elsősorban a prioritásokhoz
kapcsolódóan.

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények
A megfelelő indikátorkészlet meghatározása a hatékony monitoring rendszer működésének egyik alapja. A SUMP indikátorok listája a mutatókkal szembeni alapvető (SMART) kritériumoknak megfelelően lett összeállítva, ezek az alábbiak:






Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri;
Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető;
Átlátható és reális – a rendelkezésre álló műszaki és gazdasági szakértelem alapján, széleskörű közösségi bevonással készült;
Releváns – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva egy ténylegesen elérhető célértéket tűzött ki;
Teljesíthető – az indikátor az adott eredmény vagy output aktuális állapotára vonatkozik, és alkalmas időbeli nyomon követésre.

A meghatározott indikátorokat a következő oldalakon lévő táblázata tartalmazza.

6.1.3. Értékelési és visszacsatolási rendszer
A mobilitási tervet öt-hét évenként ajánlott felülvizsgálni, hogy a város közlekedési rendszerének fejlesztése igazodjon a körülmények változásaihoz. A visszacsatolás elengedhetetlen a SUMP célrendszerének hosszú távú teljesítéséhez. A
monitoring és a rá épülő SUMP felülvizsgálat ezt a célt szolgálja, amelynek legfontosabb feladata a tervezett beavatkozások megvalósításának megalapozása.
Tartalmaznia kell a változások vizsgálatát, amelyek a SUMP elkészülése után következtek be, és hatással vannak a fenntartható városi mobilitás fejlődésére. Továbbá meg kell határoznia a célrendszert és a projektlista esetleges változásait is.
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Indikátorok

Önkormányzati felmérés

Mérés
gyakorisága
éves

növekedés

hatás

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

dB

hatás

havi

csökkenés

Levegőszennyezettség

µg/m3

hatás

havi

csökkenés

Kritikus emissziós szintet meghaladó napok száma

db/év

hatás

éves

csökkenés

Közúti közlekedés aránya a modal splitben
Lakosság elégedettsége
Megtakarított utazási idő a távmunka alkalmazásával
Az e-szolgáltatás révén megtakarított bértömeg az önkormányzatnál
Üzleti szektor elégedettsége
Adatbázis alapján megvalósított beavatkozások fogadtatása, elégedettség mértéke
Épített utak hossza
Felújított utak hossza
Fejlesztett gyalogátkelőhelyek száma
Létesített gyalogátkelőhelyek száma

%
%
óra/év

hatás
hatás
hatás

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés,
OMSZ
Önkormányzati felmérés,
OMSZ
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves

csökkenés
növekedés
növekedés

Ft/év

hatás

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

%

hatás

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

%

hatás

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

km
km
db
db

output
output
output
output

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves
éves

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

%
perc
db/év
db/év
db/év

eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Rendőrség adatszolgáltatása
Rendőrség adatszolgáltatása
Rendőrség adatszolgáltatása

éves
éves
éves
éves
éves

növekedés
növekedés
csökkenés
csökkenés
csökkenés/növekedés
növekedés
csökkenés
csökkenés
csökkenés
csökkenés

db/év

eredmény

Rendőrség adatszolgáltatása

éves

csökkenés

db/év

eredmény

Rendőrség adatszolgáltatása

éves

csökkenés

Alkalmazás területe

T1

Az egyéni közlekedés szűk keresztmetszeteinek feloldása

T2

A környezetbarát közlekedési
módok feltételeinek fejlesztése, módváltás
ösztönzése

T3

I1

Proaktív
mobilitásmene
dzsment

Hiányzó hálózati elemek
megvalósítása,
meglévő kapcsolatok fejlesztése

Megnevezés

Mértékegység

Típus

Adatforrás

Üzleti szektor elégedettsége

%

hatás

Lakosság elégedettsége

%

Zajterhelés a város meghatározott pontjain

Felújított csomópontok száma
Akadálymentesen közlekedhető utcák aránya
Jellemző pontok közötti eljutási idő
Halálos balesetek száma Veszprém területén
Súlyos személyi sérüléses balesetek száma Veszprém területén
Balesetek száma Veszprém területén közlekedési módonként
Kiskorú személyt érintő halálos és súlyos személyi sérüléses balesetek száma
Gyalogos-személygépkocsi balesetek száma

Változás
iránya
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jármű/nap

eredmény

Önkormányzati felmérés

féléves

km/h
db
db

eredmény
output
output

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves

csökkenés/növekedés
növekedés
növekedés
növekedés

%

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

járműkm/év

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

output

Önkormányzati felmérés

éves

csökkenés/növekedés

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

csökkenés

kg/év

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

csökkenés

db/év
db/év
db/év
perc/év
db/év
ezer fő/év
ezer fő/év

eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves
éves
éves
éves
féléves

Belváros terültén található összes parkolóhely száma

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

Belváros közterületein található parkolóhelyek száma
Kialakított nagy kapacitású parkolók férőhelye a Belvároson kívül
Kiépített elektromos autó-töltőállomások száma

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

csökkenés
csökkenés
csökkenés
csökkenés
csökkenés
növekedés
növekedés
csökkenés/növekedés
csökkenés

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

Fizetős parkoló övezet kiterjedése a parkolóhelyek száma szerint

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

Megújult zöldfelület nagysága
Újonnan kialakított zöldfelület nagysága

m2
m2

output
output

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves

növekedés
csökkenés/növekedés
növekedés
növekedés

Jellemző keresztmetszetek, csomópontok forgalma
Utazási átlagsebesség
Beszerzett korszerű autóbuszok száma
Felújított megállóhelyek száma
Napi 125 járattal vagy sűrűbben kiszolgált megállóhelyek aránya
a teljes hálózaton
Elkülönített infrastruktúrán (buszsávon) biztosított autóbusz
járműkm
Éves férőhelykilométer

I2

I3

Közösségi közlekedés fejlesztése

Parkolási rendszer újragondolása

Éves utaskilométer
Járművek műszaki átlagéletkora
Járművek károsanyag-kibocsátásának mértéke a főbb szennyezőanyagokra
Késett járatok száma
Kimaradt járatok száma
Előbb indult járatok száma
Átlagos késés
Közlekedési szolgáltatókat érintő utaspanaszok száma
Város közösségi közlekedéssel szállított utasok száma
Vasúti közlekedést érintő átszálló utasok száma

férőhely×járműkm
/év
utas×járműkm
/év
év
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I4

I5

I6

Turisztikai célú
közlekedés feltételeinek javítása

Forgalomcsillapított közterületek kialakítása

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
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Fizető parkolóhelyek kihasználtsága

%

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

Parkolás alól felszabadított területek nagysága a Belvárosban
Kihelyezett egységes arculatú gyalogos információs táblák
száma
Kihelyezett egységes arculatú gyalogos információs kioszkok
száma
Vár területét elérő akadálymentes útvonalak száma
Kiépített kerékpárkölcsönző-rendszer állomásainak száma
Megépített kerékpáros pihenőhelyek száma
Megépített térségi kerékpáros útvonalak hossza
Kerékpárkölcsönző-rendszer napi bérléseinek száma
Kerékpárkölcsönző-rendszer kerékpárjai által futott km
Turistabuszok számára fenntartott parkolóhelyek kihasználtsága
Turisztikai mobil alkalmazást letöltők száma
Várba látogató turisták száma
Forgalomcsillapítással érintett utcák hossza

m2

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

csökkenés/növekedés
növekedés

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

db
db
db
km
db/év
km

output
output
output
output
eredmény
eredmény

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves
éves
éves
éves

növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés

%

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

db/év
ezer fő/év
km

eredmény
eredmény
output

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves

km

output

Önkormányzati felmérés

éves

nap×m2/év
m2
db
Ft/év
km
db

output
output
eredmény
eredmény
output
output

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves
éves
éves
éves

növekedés
növekedés
növekedés
csökkenés/növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés

db

output

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

km
db
jármű/nap
perc
%
db/év

eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Rendőrség adatszolgáltatása

éves
éves
féléves
éves
éves
éves

növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
csökkenés

Behajtási övezet kiterjedése
Ideiglenesen lezárt / forgalomcsillapított terek
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Érintett utcákban működő üzletek száma
Érintett utcákban működő üzletek forgalma
Kerékpárforgalmi főhálózat hossza
Új (követelményeknek megfelelő) kerékpártámaszok száma
Új (követelményeknek megfelelő) zárható kerékpártárolók
száma
Kerékpárosbarát utcák hossza
Kerékpárosbarát városrészek száma
Kerékpáros forgalom jellemző keresztmetszetekben
Kerékpáros menetidő adott pontok között
Kerékpározás részaránya a közlekedési módválasztásban
Kerékpár-gépjármű konfliktusos balesetek száma
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I7

I8

Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési módválasztás érdekében

Mobilitási igények befolyásolása

Háttérindikátorok

Kerékpár-gyalogos konfliktusos balesetek száma
Megtartott mobilitási kampányok száma
Megtartott munkáltatói mobilitási fórumok száma
Megtartott iskolai oktatások száma
Kerékpárral munkába járók aránya
Közösségi közlekedéssel munkába járók aránya
Forgalomfelvételek száma
Mobilitási Központ által végrehajtott projektek száma
Adatbázisban rendszeresen mért mutatók száma
Rugalmas munkarendet lehetővé tevő vállalkozások száma
Távmunkát lehetővé tevő vállalkozások száma
Rugalmas munkarendben dolgozók aránya
Távmunkát végzők aránya
Online forgalom aránya a veszprémi cégek forgalmában
Önkormányzat által nyújtott e-szolgáltatás száma
Egy főre jutó bruttó hazai termék
Egy főre jutó iparűzési adó
Egy lakosra jutó nettó jövedelem
Vendégéjszakák száma a városban
Vendégéjszakák száma a funkcionális várostérségben
Foglalkoztatási ráta
Aktív korúak aránya
Munkanélküliségi ráta
Személygépjárművek száma
Tehergépjárművek száma

db/év
db/év
db/év
db/év
%

eredmény
output
output
output
eredmény

Rendőrség adatszolgáltatása
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés

éves
éves
éves
éves
éves

csökkenés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés

%

eredmény

Önkormányzati felmérés

éves

növekedés

db/év
db/év
db/év
db
db
%
%
%
db
Ft/fő/év
Ft/fő/év
Ft/fő/év
db/év
db/év
%
%
%
db
db

output
output
output
output
output
eredmény
eredmény
eredmény
eredmény
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás
hatás

Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
Önkormányzati felmérés
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves
éves

növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
növekedés
-

6-1. táblázat: Indikátorok listája
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6.2. CSELEKVÉSI TERV
6.2.1. A megvalósítás szervezeti keretei
A SUMP megvalósulása akkor lehet sikeres, ha az irányítás hatékonyan működik,
amely a kötött hivatali eljárásrenddel és a formalizált működéssel rendelkező önkormányzati struktúrában hosszú távon nem tűnik megoldhatónak. Ennek érdekében javasolt egy olyan proaktív, szervező/menedzselő irányítási struktúrára létrehozása, amelynek célja a SUMP-ban megvalósítandó fejlesztések koordinálására. A Mobilitásmenedzsment Központ egy olyan új szervezeti modellen alapszik, amely a jelenlegi önkormányzati struktúrákat veszi alapul, és az érdekeltek
teljes körű bevonásával a közlekedési és mobilitási igényeket hatékonyan kezelni
tudó szervezeti felépítéssel, illetve egyben egy komplex/integrált városkormányzási folyamatstruktúrával rendelkezik majd.
A Központ feladata a SUMP-ban foglalt fejlesztések menedzselése és megvalósítása, valamint az utókövetés, a „finomhangolások”, illetve a mobilitási terv jövőbeli korrekcióinak elvégzése. Nem szükséges mindent „azonnal” megtervezni és
kontroll alatt tartani, ugyanis az alkalmazkodóképesség – azaz a megfelelő és
gyors reagálás a változásokra – ennél sokkal fontosabb feladat.
A létrehozandó Mobilitásmenedzsment Központ feladata a tervezési és megvalósítási folyamat koordinálása. A Központ vezetőjének irányításával itt kell a mobilitási tervben megjelenő projekteket és a folyamatosan felmerülő igényeket tervekké, feladatokká, programokká, napi tennivalókká alakítani. Ugyanakkor a
Központ feladata ezen túlmenően a helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás is,
valamint a SUMP-ban meghatározott hosszú távú és előremutató céloknak megfelelő üzleti környezet nyújtása.
A Mobilitásmenedzsment Központ létrehozásának indoklása:


átláthatóbb, hatékonyabb, rugalmasabb piaci szemléletet biztosít,
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tervezési és forráskoordinációt valósít meg középtávon, amely révén az
önkormányzat közlekedésfejlesztési és egyéb városfejlesztési tevékenységei tervezhetővé válnak, illetve kiszámíthatóbbá válik a finanszírozásuk,
ez a szervezet alkalmas a magántőke bevonására.

Az Önkormányzat által létrehozott Mobilitásmenedzsment Központ feladata a
SUMP-on belül azonosított fejlesztési folyamatok célszerű és hatékony működésének biztosítása. Felelős az időbeli és pénzügyi ütemezés betartásáért, a megfelelő programok kidolgozásáért, valamint a szükséges együttműködések biztosításáért, ezáltal a feladata az alábbiak:










a beavatkozások teljes műszaki előkészítése,
a fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázatok elkészítése,
a projektekhez kapcsolódó beruházások lebonyolítása,
a projektek pénzügyi elszámolásában való közreműködés,
a monitoring és az Adattár rendszerének működtetése,
a Kommunikációs stratégia elkészítése és a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenység ellátása,
a fentiekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása,
szakmai megrendelője a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásnak,
a közterületi fizetős parkolási rendszer szakmai felügyelete.

A tervezett Központtal szorosan együttműködik a Konzultációs munkacsoport,
amelybe az Önkormányzat mellett az érintett önkormányzatok, közlekedésszervező társaságok, gazdasági szereplők és civil szervezetek delegálnak tagokat. Az
ő feladatuk elsősorban a véleményezés és a javaslattétel. Munkájukat a projekttől
függően a gazdasági szereplők, a VKSZ-en belüli Igazgatóságok, az Önkormányzaton belüli hivatali szakágak, a civil szféra és a várostérség érintett önkormányzatai segítik. A SUMP sikerét döntően meghatározza a várostérségi önkormányzatok részvétele, hiszen csak az a stratégia, terv lehet megvalósítható és sikeres,
amely képes olyan célt, programot meghatározni a fejlesztésben érintettek számára, amelyben a résztvevők felismerik saját érdekeik, céljaik teljesülését, érvényesülését, ezáltal rész vállalnak a megvalósításban.
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Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ) létrehozásáról 2005-ben azzal a céllal döntött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy a jövőben erőteljesebben tudja érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, hatékonyabbá tegye a VKSZ-be
integrált társaságok működését, érvényre juttassa az együttes irányításból eredő
hasznokat és csökkentse az önkormányzat működési célú kiadásainak nagyságát.
A szervezet felépítése a klasszikus vállalati modellt követi, vagyis az operatív irányításért a vezérigazgató felel, míg az alá tartozó szakigazgatók az egyes üzletágakat irányítják.

6.2.2. Költség- és finanszírozási ütemterv

A VKSZ egyik „pillére” a Városüzemeltetési igazgatóság, amelynek egyik legfontosabb feladata a működési és a beruházási forrásokkal történő hatékony gazdálkodás. Mindezek mellett az irányítása alatt működik a parkfelügyeletet, a közterület-rendezés, a parkolás, a hulladékgazdálkodás és a temetőgondnokság is. Mivel a SUMP megvalósításának érdekében elengedhetetlen egy szervező/menedzselő
központ
kialakítása,
ezért
az
újonnan
létrehozandó
Mobilitásmenedzsment Központot a VKSZ Városüzemeltetési igazgatóságán belül javasolt létrehozni.

A részletes tervek elkészítését követően történhet meg a részletes műszaki tartalom és pontos beruházási költség definiálása. A stratégia alapját az európai uniós
forrásokra épülő operatív programok határozzák meg, de kitér az Európa Kulturális Fővárosához kapcsolódó támogatásokra, illetve a magán befektetőkkel való
szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeire. A projektek ütemezését a
jelenleg rendelkezésre álló információk alapján dolgoztuk ki, figyelembe véve a
tervezett fejlesztések előkészítettségét, az egymásra épülését, indokoltságát, lehetséges finanszírozhatóságát, illetve a projekttípusokra jellemző korábbi projekt
előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó tapasztalatokat.

Politikai
legitimáció

Közgyűlés

Szakmai
döntéshozás

Városüzemeltetési
igazgatóság

Szakmai
koordináció

Mobilitásmenedzsment
Központ

Véleményezés,
javaslattétel,
döntéselőkészítés

Hivatali szakágak

Városüzemeltetési
iroda

Városfejlesztési
iroda

Stratégiai
iroda

Az 5. fejezetben meghatározott és értékelt eszközrendszert ütemezetten lehet
csak megvalósítani, amely összhangban kell, hogy legyen az egyes projektek előzményterveit, a meglévő településfejlesztési dokumentumokkal, illetve a már rögzült fejlesztési forrásokkal. Érdemes a gyors, látványos eredményt hozó („quick
win”) intézkedésekkel indítani, amely növelheti a terv támogatottságát, és ezáltal
a sikeres megvalósulás esélyét.

Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg,
az ütemterv a változások figyelembevételével módosulhat.

Konzultációs munkacsoport

Pénzügyi
iroda

Civilek

Gazdaság

6 1. ábra: A javasolt szervezeti modell

Várostérségi
önkormányzatok

Közlekedésszervező
társaságok
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Intézkedések, projektek
I1
I1/01
I1/02
I1/03
I1/04
I1/05
I1/06
I1/07
I1/08
I1/09
I1/10
I1/11
I1/12
I1/13
I1/14
I2
I2/01
I2/02
I2/03
I2/04
I2/05
I2/06
I2/07
I2/08
I2/09
I2/10
I3
I3/01
I3/02

Hiányzó hálózati elemek megvalósítása, meglévő kapcsolatok fejlesztése
Kelet-nyugati főtengely I. ütem (Pápai út és Kistó utca között)
Kelet-nyugati főtengely I-II. ütem (Pápai út és Tüzér utca között)
Kelet-nyugati főtengely I-II-III. ütem (Pápai út és Jutasi út között)
Pápai út felújítása
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása
Biztonságos út az iskolába, óvodába program
Henger utca kiépítése
8. sz. főút elkerülő szakaszának fejlesztése
Lakóterületi utcák fejlesztése
Kistó utca felújítása
József Attila utca – Kiskőrösi út – Stadion utca csomópont fejlesztése
8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő új útszakasz megépítése
Mester utca kiépítése
72. sz. és 82. sz. főút összekötése (városi elkerülő)
Közösségi közlekedés fejlesztése
Helyi autóbusz menetrend fejlesztése
Környezetkímélő, jelen kor igényeinek megfelelni tudó autóbuszok beszerzése
Elektronikus jegyrendszer
Korszerű közösségi közlekedési forgalomirányítás és utastájékoztatás
Helyközi autóbusz-hálózat fejlesztése
Busz előnyben részesítés, megállófejlesztés
20. sz. vasútvonal fejlesztése
Jegy és bérlet portfólió átalakítása
Intermodális közlekedési csomópont (Bagolyvár)
Intermodális közlekedési csomópont (Vasútállomás)
Parkolási rendszer újragondolása
Garázstelep átalakítása, funkcióváltása
Parkolófelületek és zöldterületek egyensúlyának megteremtése a lakóterületeken

Költségbecslés

Lehetséges forrás(ok)

997 millió Ft
372 millió Ft
3 000 millió Ft
897 millió Ft
20 millió Ft
30 millió Ft
482 millió Ft
29 000 millió Ft
467 millió Ft
50 millió Ft
120 millió Ft
738 millió Ft
250 millió Ft
4 500 millió Ft

TOP 6.1.5
Modern Városok Program
Modern Városok Program
TOP 6.1.5
TOP 6.4.1, saját forrás
TOP 6.4.1
TOP 6.1.5

10 millió Ft
3 000 millió Ft
200 millió Ft
367 millió Ft
80 millió Ft
337 millió Ft
93 000 millió Ft
1 millió Ft
875 millió Ft
4 090 millió Ft

TOP 6.4.1
TOP 3.1.1, TOP 6.4.1
TOP 3.1.1
TOP 3.1.1
TOP 3.1.1, TOP 6.4.1
TOP 3.1.1

1 500 millió Ft
90 millió Ft

önkormányzat
TOP 6.1.5
TOP 3.1.1, TOP 6.4.1

Indikatív
ütemezés
2019
2023
2023
2019
2019
2019
2019
2023 után
2019
2019
2023 után
2023
2023 után
2023 után

saját forrás
TOP 3.1.1
TOP 3.1.1

2019
2019
2023
2023
2023
2023
2023 után
2019
2023
2023

TOP 3.1.1

2023 után
2023
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Intézkedések, projektek
I3/03
I3/04
I3/05
I3/06
I3/07
I3/08
I3/09
I3/10
I4
I4/01
I4/02
I4/03
I4/04
I4/05
I4/06
I4/07
I4/08
I4/09
I4/10
I4/11
I5
I5/01
I5/02
I5/03
I5/04
I5/05
I5/06

Ingyenes, nagy kapacitású, jó kapcsolatokkal rendelkező parkolóterületek biztosítása a Belváros területén kívül
Lakóutcák parkolási helyzetének rendezése
Belvárosi parkolás racionalizálása a magántulajdonban lévő parkolóterületek megnyitásának
ösztönzésével
Parkolási rendszer átalakítása
Elektromos töltőállomások
Pannon Egyetem - parkolók bővítése
Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával
Mélygarázs építése a Színházkertben
Turisztikai célú közlekedés feltételeinek javítása
Gyalogos információs rendszer kiépítése (benne Wifi hotspotok)
Veszprém - Felsőörs (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút
Veszprém - Balatonfüred (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút
Térségi turisztikai mobilitási program
Várliftek
Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (We-Bike)
Veszprém-Ajka kp.út a Séd völgyében kerékpározásra kijelölt mezőgazdasági út
Rövid és hosszú idejű parkolási lehetőség biztosítása a turistabuszok számára
Séd-völgyi sétány gyalogos-kerékpáros zóna
Kerékpáros pihenőhelyek fejlesztése
Állatkert és a belváros közötti kapcsolat javítása
Forgalomcsillapított közterületek kialakítása
Színházkert körüli közlekedésfejlesztés
Behajtási övezetek fejlesztése
Ideiglenes forgalomcsillapítással a meglévő közösségi terek bővítése
Erzsébet sétány kiépítése és rekonstrukciója
Kossuth L. u. gyalogos-kerékpáros zóna
Budapest u. -Brusznyai u. – Mártírok u. – Bajcsy-Zs.u. körforgalmi csomópont kiépítése

Költségbecslés

Lehetséges forrás(ok)

250 millió Ft

Indikatív
ütemezés
2023 után

50 millió Ft

TOP 3.1.1

2023

25 millió Ft

TOP 6.4.1, saját forrás

2023

25 millió Ft
600 millió Ft
120 millió Ft
700 millió Ft
281 millió Ft

TOP 6.4.1
TOP 3.2
TOP 3.1.1
GINOP

2019
2019
2023
2023
2023 után

80 millió Ft
118 millió Ft
140 millió Ft
75 millió Ft
406 millió Ft
800 millió Ft
240 millió Ft
90 millió Ft
9 millió Ft
5 millió Ft
600 millió Ft

EKF
Modern Városok Program
EKF
EKF
EKF
Modern Városok Program
EKF/TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
EKF
EKF

2023
2019
2023 után
2023
2023
2023
2023
2019
2019
2023
2023

600 millió Ft
9 millió Ft
1 millió Ft
40 millió Ft
1 millió Ft
747 millió Ft

EKF
EKF
EKF
TOP 6.3.2
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1

2023
2019
2023
2023
2019
2019
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Intézkedések, projektek
I6
I6/01
I6/02
I6/03
I6/04
I6/05
I6/06
I6/07
I6/08
I6/09
I6/10
I6/11
I6/12
I6/13
I6/14
I6/15
I7
I7/01
I7/02
I7/03
I8
I8/01
I8/02
I8/03
I8/04
I8/05

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése
Jutasi úti kerékpáros útvonal kiépítése
Kerékpártárolás fejlesztése
Táncsics utca kerékpáros nyom
Aranyoskút u., Árpád u.-Pajta u. kerékpáros nyom
Kopácsi u. kerékpáros nyom
Ady Endre utca kerékpáros nyom
Lóczy Lajos utca kerékpáros nyom
Tummler Henrik u. kerékpáros nyom
Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése - Hajmáskéri leágazás
Meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése
József Attila u. felújítása
Egyirányú utcák ellenirányú megnyitása kerékpárosok számára
Szabadságpusztai kerékpárút kiépítése
Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése Zirc irányába
Szemléletformálás a fenntartható közlekedés és közlekedési módválasztás érdekében
Kerékpározás és biztonságos közlekedés iskolai oktatása
Munkáltatói fórum a környezettudatos mobilitás érdekében
Környezetkímélő közlekedési módok promóciója
Mobilitási igények befolyásolása
Munkavállalók környezettudatos mobilitását ösztönző rendszer kidolgozása
Fenntartható városi mobilitás szempontjainak érvényesítése a területfejlesztésben
Közlekedési adattár létrehozása, ütemezett mérések rendszerének kialakítása
Mobilitás-menedzsment Központ létrehozása
Partnerközpontú közigazgatás-fejlesztés

Költségbecslés

Lehetséges forrás(ok)

1 millió Ft
175 millió Ft
50 millió Ft
1 millió Ft
1 millió Ft
1 millió Ft
1 millió Ft
1 millió Ft
5 millió Ft
49 millió Ft
1 millió Ft
40 millió Ft
1 millió Ft
227 millió Ft
264 millió Ft

TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 3.1.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1

5 millió Ft
5 millió Ft
9 millió Ft
5 millió Ft
7 millió Ft
8 millió Ft
50 millió Ft
100 millió Ft

6-2. táblázat: Költség- és finanszírozási ütemterv

TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1
TOP 6.4.1

Indikatív
ütemezés
2023
2019
2023
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2023 után
2023
2023 után
2019
2019
2023

TOP 6.4.1, saját forrás
folyamatos
saját forrás
folyamatos
TOP 3.1.1, TOP 6.4.1, saját forrás folyamatos
saját forrás
saját forrás
TOP 6.4.1, saját forrás
GINOP 2.1.5, TOP-6.8.2
TOP 6.3, KÖFOP

folyamatos
folyamatos
2023
2023
2019
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6.3. KOCKÁZATKEZELÉSI TERV
A fenntartható mobilitási terv szükséges része a kockázatkezelési stratégia, amely
a projektek kapcsolatos kockázatok minimalizálására törekszik. Célkitűzés a tervezés, előkészítés, megvalósítás, és üzemeltetés alatt felmerülő veszélyek előfordulási valószínűségének csökkentése, illetve a bekövetkező károk minimalizálása.
A kockázatkezelési terv a számottevő kockázattal és bekövetkezési valószínűséggel rendelkező tényezőket azonosítja, majd azokra megoldására, elkerülésére tesz
javaslatot. A vizsgálatnak célja kettős, egyrészt, hogy ki lehessen szűrni a jelentős
kockázattal és bekövetkezési valószínűséggel rendelkező intézkedési javaslatokat, másrészt hogy képet kapjunk az esetleges jövőbeli problémákról, veszélyekről.
6.3.1. Kockázatok azonosítása
Először a fenntartható város mobilitási terv megvalósítása során bekövetkezhető
főbb kockázatokat kellett megkeresni, majd elemezni. A kockázatokat külső és
belső, valamint társadalmi, gazdasági, környezeti és egyéb szempontok alapján
kategorizáltuk, majd hozzárendeltük a bekövetkezés – tervezés időtávra vonatkozó – valószínűségét (V) és hatásának mértékét (H) a közlekedési rendszerre. Ezt egy 1-10 közötti skálán értékeltük, ahol 10-es értéket kapott a legvalószínűbb és legnagyobb hatást elérő bekövetkezés. A kockázat veszélyességi
szintjét (VSz) a két szám szorzata adja, amelynek értékét az alábbiak szerint érdemes kezelni:





0-25
25-50
50-75
75-100

alacsony: elhanyagolható kockázat, minimálisan kezelendő;
közepes: átlagos kockázat, csekély módon kezelendő;
magas: jelentős kockázat, hangsúlyosan kezelendő;
nagyon magas: kritikus kockázat, kiemelten kezelendő.

VESZPRÉM MJV FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Kockázat megnevezése
Belső tényezők
TÁRSADALOM
A bekövetkező közlekedési balesetek gyakoriságának növekedése.
A város közlekedési rendszerének tervezésénél, fejlesztésénél, üzemelésénél
a különböző társadalmi csoportok egyedi igényei nem kellő mértékben lesz
figyelembe véve.
A megfelelő minőségű közlekedési kapcsolatok hiányából következő
szegregálódó vagy szegregált területek kialakulása.
Nem megfelelő szemléletformálás és lakossági tájékoztatás.
Az egyeztetések eredménye nem a városhasználók többségi véleményét
fogja tükrözni, a társadalom egyes csoportjai közötti ellentmondás alakul ki
a közlekedés fejlesztési irányait illetően.
Az érintettek támogatását nem sikerül maradéktalanul elérni, civil ellenállást vált ki a fejlesztés.
Az akadálymentesség alacsony szintje miatt továbbra sem lesz teljes értékű
a lakosság javakhoz való hozzáférése.
GAZDASÁG
A város nem nyeri el az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban.
A fejlesztések miatt az önkormányzat likviditása veszélybe kerül.
Az önkormányzat nem lesz képes finanszírozni a megfelelő szolgáltatási minőséghez szükséges járatsűrűséget a helyi autóbusz közlekedésben.
Nem történik meg a magántőke megfelelő mértékű bevonása.
Megnövekedő üzemelési költségek (több magasan képzett szakember, drágább fenntartás).
A közösségi közlekedés utasforgalma tovább csökkennek.
Az önkormányzat a közösségi közlekedés szolgáltatásait megrendelő félként
nem lesz alkalmas teljes egészében a közlekedésszervezési szolgáltatás szakmai irányítására.
Gazdaságilag nem fenntartható közlekedésfejlesztések valósulnak meg
KÖRNYEZET
Nem valósul meg kellő mértékben a zéró (vagy minimál) emissziós gépjárművek használatának feltételrendszere.
A kibocsátás és környezetterhelés (zaj, levegőminőség) emelkedik az egyre
növekvő városi gépjárműforgalom következtében.
Lokálisan nagy por- és zajhatással járnak a kivitelezési munkálatok. A növényzet átmeneti károsításával kell számolni a bontásból származó anyagok
miatt a felvonulási útvonalon.
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A gépjárműbirtoklás növekedése miatt súlyosbodnak a parkolási problémák.
A mobilitási igény növekedése miatt gyakoribbá válnak és nagyobb területre
tejednek ki a forgalmi torlódások.
EGYÉB
A jelen kor igényeinek megfelelő, a különböző közlekedési módokhoz kapcsolódó, integrált és intelligens közlekedési szolgáltatási rendszerek és
„soft” elemek nem megfelelő kiépülése.
Nem lesz megfelelő az infrastrukturális létesítmények (járdák, kerékpárút,
útfelületek) fenntartása.
Egyes projektek vagy részprojektek megvalósítása elhúzódik, és jelentős
fennakadásokat okoz a közlekedésben.
Nem alakul ki, vagy marad fenn a megfelelő együttműködés a szomszédos,
érintett önkormányzatokkal.
A modal split nem mozdul el kellő mértékben az alternatív (közösségi és
egyéni nem motorizált) közlekedési módok irányába
Külső tényezők
TÁRSADALOM
Nem születnek meg a megállapodások a külső szereplőkkel, nem rendeződnek az ingatlanviszonyok.
Csökken a várostérség népessége és elöregedik társadalom.
GAZDASÁG
Romlik a város társadalmi helyzete és gazdasági teljesítménye.
KÖRNYEZET
A növekvő átmenő forgalom miatt a kibocsátás és környezetterhelés növekedése (zaj, levegőminőség)
A zéró (vagy minimál) emissziós járművek elterjedése országos szinten túlságosan lassan zajlik le és ennek állami feltételrendszere nem valósul meg
kellő mértékben.
A gépjárművek összkárosanyag kibocsátása növekszik, mivel a technológia
fejlesztések nem tudják ellensúlyozni a növekvő gépjárműállományt.
EGYÉB
A regionális közösségi közlekedési üzemeltetők nem megfelelő színvonalon
biztosítja a szolgáltatást
Az EU-s támogatási környezet változása és a csökkenő elérhető források miatt a nagy költségigényű fejlesztések megvalósításának lehetősége csökken a
2020 utáni ciklusban.
6-3. táblázat: Kockázatok azonosítása
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6.3.2. Kockázatok kezelése
Az azonosított kockázatok közül a jelentős és kritikus kockázatú, illetve hangsúlyosan, és kiemelten kezelendő (50-es értéket meghaladó) tényezőkhöz kapcsolódóan meghatároztuk a kezelési módot. Röviden megfogalmaztuk a feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket, valamint a kereten túlmutató, komplex beavatkozásokat igénylő esetekben megjelöltük az elérhetőséget.
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Kockázat megnevezése
Az akadálymentesség alacsony szintje miatt továbbra sem lesz teljes
értékű a lakosság javakhoz való hozzáférése.
Az érintettek támogatását nem sikerül maradéktalanul elérni, civil
ellenállást vált ki a fejlesztés.
A közösségi közlekedés utasforgalma tovább csökkennek.
Az önkormányzat a közösségi közlekedés szolgáltatásait megrendelő
félként nem lesz alkalmas teljes egészében a közlekedésszervezési
szolgáltatás szakmai irányítására.
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Kezelés módja
Különös figyelmet kell fordítani a fejlesztések során az akadálymentesség szintjének növelésére, valamint a megfelelő kialakítás biztosítására különösen a közösségi és a gyalogos közlekedés terén.
A fejlesztések tervezésének kezdetétől fogva biztosítani kell a partnerséget a helyi lakosságtól a döntéshozókig,
ezzel szolgálva mind a szakmaiságot, mind a közösségi részvételt. Ennek eszközeit a Partnerségi és Kommunikációs Terv tartalmazza.
Egyrészt a közösségi közlekedést vonzóbbá és elérhetővé kell tenni minél szélesebb körben (a közösségi közlekedés növelése/szinten tartása a modal split-ben), másrészt a közösségi közlekedés működésének hatékonyságát is
növelni kell.
Létre kell hozni a Mobilitási-menedzsment Központot, melyben megfelelő szakmai tudás alakul ki ahhoz, hogy az
önkormányzat alkalmas legyen a jövőben egyre magasabb fokú közlekedésszervezési feladatok átlátására is.

A közlekedést érintő fejlesztések tervezésekor és kiválasztásakor a szempontrendszerben jelentős hangsúlyt kell
kapnia a finanszírozhatósági, illetve fenntarthatósági szempontoknak (ahogyan az egyes projektek értékelése esetében is történt a SUMP-ban).
A meglévő közúti közlekedési kapacitást rövid- és középtávon növelni kell, ugyanakkor a mobilitási igény csökkenA mobilitási igény növekedése miatt gyakoribbá válnak és nagyobb
tése és átcsatornázása (hatékonyabb közlekedési módok irányába) a legfontosabb célkitűzés közép– és hosszútáterületre tejednek ki a forgalmi torlódások.
von.
A parkolási problémakör a mobilitási terv egyik fontos és összetett része, amelynek többek között lényeges eleme a
A gépjárműbirtoklás növekedése miatt súlyosbodnak a parkolási
parkolási lehetőségek optimalizálása, a parkolási igények csökkentése, vagy a szabályozási oldal fejlesztése (a
problémák.
SUMP projektlista részletesen tartalmazza)
Intenzív szemléletformálással, szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztéssel el kell érni, hogy a közösségi és kerékpáA modal split nem mozdul el kellő mértékben az alternatív (közösros közlekedés valós és vonzó alternatívát jelentsen az egyéni, motorizált közlekedéssel szemben, továbbá a keretségi és egyéni nem motorizált) közlekedési módok irányába
rendszer ösztönözze az ehhez szükséges módváltások létrejöttét.
Törekedni kell a térség önkormányzataival történő folyamatos egyeztetésre, amelyek során a lehető legmagasabb
Nem alakul ki, vagy marad fenn a megfelelő együttműködés a szomszintű konszenzussal kell kidolgozni a különböző fejlesztéseket különösen, ha azok markáns hatást gyakorolnak a
szédos, érintett önkormányzatokkal.
funkcionális várostérségre is.
Az országos tendenciákhoz hasonlóan a város lakossága is csökken, öregszik. Ezt úgy próbálja megelőzni a város,
Csökken a várostérség népessége és elöregedik társadalom.
hogy prosperáló gazdasággal, attraktív településképpel, széleskörű kulturális élettel tölti meg a tereket, mindezt a
népességmegtartó erejének növelése érdekében.
Az EU-s támogatási környezet változása és a csökkenő elérhető forrá- A város nem csak a támogatásokra épít a fejlesztések során, hanem a vállalkozásokkal történő együttműködésekre
sok miatt a nagy költségigényű fejlesztések megvalósításának lehetőis. Ha számára a támogatási rendszer negatív irányba változna, a gazdasági szereplőkkel képes kell, hogy legyen
sége csökken a 2020 utáni ciklusban.
céljai elérése érdekében a külső források bevonására.
Gazdaságilag nem fenntartható közlekedésfejlesztések valósulnak
meg.

6-4. táblázat: Kockázatok kezelésének meghatározása
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7. M ELLÉKLETEK
7.1. ALAPFOGALMAK
A több szempontból újszerű tervezési megközelítés miatt szükséges néhány – a
közlekedéstervezésből és közlekedés-politikából eddig ismeretlen, vagy kevésbé
ismert – fogalmat definiálni:













Car-pooling: a gépkocsit egy időben egyszerre több személy közösen
használja az utazása során. Magyarországon elterjedt a telekocsi kifejezés
is rá.
Car-sharing: a gépkocsit több személy időben eltolva használja. Gyakorlatilag az autóbérlésnek rövid idejű – általában egy utazásig tartó – változata.
Citylogisztika: a város szervezett áruellátásának, szabályozott tehergépjármű-forgalmának együttes megvalósítását jelenti.
Élhető város: olyan település, ahol a gyalogosok és kerékpárosok számára
megfelelő közlekedési feltételek biztosítottak, továbbá a szabadidő eltöltésére magas minőségű és volumenű kulturális, társasági és rekreációs lehetőségek állnak rendelkezésre.
Fenntarthatóság: 1987-ben definiálta az ENSZ a fenntartható fejlődést,
ami „anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő
generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére”.
Intelligens közlekedési rendszerek: olyan fejlett alkalmazások, melyek
tényleges (emberi) intelligencia megtestesítése nélkül biztosítanak innovatív szolgáltatásokat a különböző közúti közlekedési módokhoz és forgalmi menedzsmenthez kapcsolódóan, valamint lehetővé teszik a felhasználók hatékonyabb tájékoztatását, biztonságosabb közlekedését, és
a közlekedési hálózatok összehangoltabb és intelligensebb használatát.
Interoperabilitás (azaz kölcsönös átjárhatóság): a rendszerek és az alapjukat képező üzleti megoldások adatcserére, valamint információk és ismeretek megosztására való képessége.
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Kerékpárforgalmi alaphálózat: minden közforgalom számára átadott útszakasz, ahol a kerékpározás nem tilos.
Kerékpárforgalmi főhálózat: olyan létesítmények összessége, amelyeken
a kerékpárosok számára infrastrukturális vagy forgalomtechnikai szabályozás jellegű beavatkozás történt. A definíciójukból következik, hogy a
kerékpárforgalmi alaphálózatnak része a kerékpárforgalmi főhálózat.
Közlekedésvédelem: a közlekedést használók azon jogának érvényesülésével foglalkozó szakterület, amely azt biztosítja, hogy védve érezhessék
magukat egy esetleges támadás bekövetkezésétől. E terület kiterjed a terrorizmus megelőzésétől a vandalizmus elleni védelemig.
MaaS (Mobility as a Service): a teljes városi közlekedés egy integrált szolgáltatásként működik a személyautók, buszok, kerékpárok és számos
egyéb közlekedési eszköz igénybevételével
Mobilitás: emberek mozgásának, közlekedésének, valamint eszközök
mozgatásának, közlekedtetésének képessége és lehetősége.
Mobilitási terv: a jelenlegi és jövőbeni mobilitási igények kielégítésével
foglalkozó tervműfaj.
Mobilitásmenedzsment: személy- és tehergépjármű közlekedés igényközpontú megközelítésével foglalkozik.
Modal split: egy a közlekedési állapotot jellemző arányszám, amely az
egyes közlekedési módok közötti megoszlást mutatja.
Modal shift: a jellemző modal split eltolódását, átrendeződését mutatja
általában egy adott beavatkozás következtében.
OTÉK: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Virtuális mobilitás: Olyan nem megjelenő mobilitás, amely a modern infokommunikációs technológiák alkalmazásával megoldódik (pl. távmunka, e-vásárlás, e-közigazgatás, e-ügyintézés).
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7.2. IRODALOMJEGYZÉK

























A városi mobilitás cselekvési terve
Dr. Tóth Géza: Az agglomerációk, településegyüttesek lehatárolásának
eredményei
Energia és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv
EU2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás kulcsa
Fehér Könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív program
Jedlik Ányos Terv
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025
Nemzeti Energiastratégia 2030
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
Okos Város Fejlesztési koncepció
Okos Város Fejlesztési Terv Útmutató
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Országos Területrendezési Terv
Partnerségi Megállapodás 2014-2020
SUMP Útmutató: Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása és
végrehajtása
Terület- és településfejlesztési operatív program
Veszprém Megye Integrált Területi Programja























Veszprém Megye Integrált Területrendezési Terve
Veszprém Megye Intelligens szakosodási stratégiájához háttérdokumentum
Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2011-2014 / 2015-2020
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
Veszprém Megye Területfejlesztési Stratégiai Program
Veszprém Megye Területrendezési Terve
Veszprém MJV Energetikai Stratégiája
Veszprém MJV Gazdasági Programja 2011-2014 / 2015-2020
Veszprém MJV Helyi Építési Szabályzata
Veszprém MJV Ifjúsági Koncepciója
Veszprém MJV III. Környezetvédelmi Programja 2015-2020
Veszprém MJV Integrált Településfejlesztési Stratégia
Veszprém MJV Integrált Területi Program
Veszprém MJV Intermodális Pályaudvar és Kapcsolódó Közösségi Közlekedési Fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi Hálózati Terve
Veszprém MJV Szabályozási és Szerkezeti Terve
Veszprém MJV Településfejlesztési Koncepció
Veszprém Új Sportuszoda Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
Vidékfejlesztési Program
Zöld Könyv: A városi mobilitás új kultúrája felé
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7.3. FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE
Ábraszám

3-2. ábra

A Veszprémbe ingázók aránya és száma

3-3. ábra

A Veszprémbe ingázók lakhelye

3-4. ábra
3-5. ábra
3-6. ábra
3-7. ábra

Veszprém közúti elérhetőségi ideje
Veszprém elérhetőségi ideje közösségi közlekedéssel
Sűrűn járó helyközi autóbuszok járatszámai munkanapon Veszprémbe
Veszprém funkcionális várostérsége

3-8. ábra

Veszprém vonzáskörzetének különböző lehatárolásai

3-9. ábra
3-10. ábra

Városszerkezet és területhasználat
Veszprém központi belterületének városrészei

Forrás
saját
saját
saját
saját
http://www.andysinger.com/
saját
Adam Zyglis, The Buffalo News
saját
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján saját
szerkeztés
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján saját
szerkeztés
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján saját
szerkeztés
Google Térkép (átlagos munkanap délután) adatai alapján saját szerkeztés
menetrendek.hu (átlagos munkanap délután) adatai alapján saját szerkeztés
menetrendek.hu (átlagos munkanap délután) adatai alapján saját szerkeztés
saját
Veszprém Integrált Településfejlesztési Stratégia, Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján saját szerkeztés
saját
openstreetmaps.org háttér

3-11. ábra

Veszprém megye lakónépesség számának változása 1990 és 2011 között

Központi Statisztikai Hivatal népszámlálások adatai alapján saját szerkeztés

3-12. ábra

Veszprém korszerkezetének változása

Központi Statisztikai Hivatal népszámlálások adatai alapján saját szerkeztés

3-13. ábra
3-14. ábra
3-15. ábra

Veszprém és vonzáskörzetének korfája 2011-ben
A 19 éven aluliak aránya 2011-ben
A 60 éven felüliek aránya 2011-ben

Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás adatai alapján saját szerkeztés
Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás adatai alapján saját szerkeztés
Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás adatai alapján saját szerkeztés

3-16. ábra

A belföldi vándorlási különbözet (2010-2014)

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkeztés

3-17. ábra
3-18. ábra

Az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap összege 2013-ban
A munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta 2016. februárban

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkeztés
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján saját szerkeztés

1-1. ábra
1-2. ábra
1-3. ábra
1-4. ábra
1-5. ábra
2-1. ábra
2-2. ábra
3-1. ábra

Elnevezés
borító
Fenntartható városi mobilitási terv szerepe
Veszprém funkcionális várostérsége
A terv célrendszere
Közlekedésfejlesztés irányai
Az egyes intézkedések piktogramjai
Új szemlélet
A Fenntartható Városi Mobilitási Terv kidolgozásának folyamata
Azon települések köre, ahonnan a legközelebbi intézmény Veszprémben
található

Évszám
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2016
2016
2012
2012
2012
2016
2016
2016
2016
2014 2016
2016
2016
1990 2011
1960 2011
2011
2011
2011
2010 2014
2013
2016
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3-19. ábra
3-20. ábra
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A személygépjárművek száma és az ezer főre jutó személygépjárművek aráKözponti Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkeztés
nya 2014-ben
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejleszVároson belüli közlekedési módok megoszlása Veszprémben
tések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés

3-21. ábra

Hasonló méretű EU-s városok átlagos modal splitje

3-22. ábra

Veszprém vonzáskörzetében élők közlekedési mód megoszlása

3-23. ábra

Veszprém közúti hálózatának becsült forgalma

3-24. ábra

A helyi autóbusz hálózat utasforgalma (2015)

European Platform on Mobility Management adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés

3-31. ábra
3-32. ábra

Helyi közösségi közlekedésben az utaskilométer és a szállított utasok száKözponti Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés
mának változása 2004-2014 között
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejleszA Veszprém területére eső helyközi autóbusz hálózat utasforgalma (2015)
tések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Vasúti utazások célállomásai
saját
Kerékpáros forgalom átlagos napi lefolyása
saját
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejleszGépjárműről közösségi közlekedésre váltás feltételei
tések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejleszKözösségi közlekedésről gépjárműre váltás feltételei
tések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Forgalomvonzó intézmények elhelyezkedése Veszprémben
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi hálózati terv adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém közúthálózata
Országos Területrendezési Terv adatai alapján saját szerkeztés

3-33. ábra

Gépjárművek számának megoszlása 1000 főre vetítve Veszprém esetén

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkeztés

3-34. ábra

Az útburkolat állapota városrészenként

3-35. ábra

Megállóhelyek felszereltsége

3-36. ábra
3-37. ábra
3-38. ábra

Helyi és helyközi autóbuszok jellemzői
20. sz. vonalon közlekedő vasúti kocsi felszereltsége
Kerékpárforgalmi alap- és főhálózat

3-39. ábra

A helyi autóbuszjáratok száma, járműtípusa, és átlagos menetszáma

3-40. ábra

Helyi autóbusz hálózat lefedettsége járatok szerint

3-41. ábra

A helyközi autóbusz hálózat lefedettsége

3-42. ábra

Intermodalitás szintjei

saját
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
saját
vonatosszeallítas.hu adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi hálózati terv adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
Veszprém MJV Intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány adatai alapján saját szerkeztés
saját

3-25. ábra
3-26. ábra
3-27. ábra
3-28. ábra
3-29. ábra
3-30. ábra
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3-43. ábra
3-44. ábra

Parkolók megoszlása a Belvárosban
Parkolók területi eloszlása a Belvárosban

saját
saját

3-45. ábra

Balesetek számának változása 1000 főre vetítve

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkeztés

3-46. ábra

Baleseti helyszínek eloszlása

police.hu adatai alapján saját szerkeztés

3-47. ábra
3-48. ábra
3-49. ábra
3-50. ábra
3-51. ábra
3-52. ábra
3-53. ábra

Forgalomszabályozott területek
Közlekedési rendszer és a mobilitásmenedzsment kapcsolata
Érték- és problématérkép
Magyarország népességprognózisa és korszerkezete 2011-2030 között
Hagyományos, hibrid, plugin hibrid és elektromos járművek
Élet az elektromos autókkal és nélkül
MaaS (Mobility as a Service) rendszerek felépítése

3-54. ábra

Infokommunikáció átformálja a városokat

3-55. ábra
4-1. ábra

saját
MOMENTUM / MOSAIC Mobilitás Menedzsment felhasználói kézikönyv
saját
Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés
https://scrapit.ca/wp-content/uploads/2014/11/tableau_EN.jpg
http://www.delphi.com/media-old/featurestories/los-angeles-gridlock-at-rush-hour
saját
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/subjectfiles.html?id=20161026CDT00981
http://bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/
saját

Megosztáson alapuló (sharing economy) technológiák működése
A forgatókönyvek időbelisége
A közlekedési módok átlagos helyigénye és CO2 kibocsátása egy emberre
saját
vetítve
Élhető város modell
saját
A legrövidebb útvonalak rajza közlekedési módonként jelenleg
saját
Kirekesztéstől a befogadásig
saját
SMART közlekedési szolgáltatások
Schwanner Norbert
Közlekedéssel kapcsolatos kérdések és arra adható válaszok
saját
Belváros területi funkciói
saját
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Egyem._lak%C3%B3h%C3
Veszprém belvárosa
%A1z_(10654._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k).jpg
https://pixabay.com/hu/panor%C3%A1ma-l%C3%A1tk%C3%A9p-veszpr%C3%A9mVeszprémi lakóterületek
990074/
Veszprémi iparterületek
http://www.topallasok.hu/upload/4602_valeo_gyar_topallasok_hu1.jpg
Veszprém Aréna
http://24.p3k.hu/app/uploads/2013/03/Veszprem-Arena.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Balatonalm%C3%A1di_railw
Veszprém funkcionális várostérsége – Balatonalmádi
ay_station.jpg
Veszprém fenntartható városi mobilitási terv célrendszere
saját
Értékelés és létesítési költség közötti összefüggés
saját
A projektek közötti kapcsolat
saját
A javasolt szervezeti modell
saját

4-2. ábra
4-3. ábra
4-4. ábra
4-5. ábra
4-6. ábra
4-7. ábra
4-8. ábra
4-9. ábra
4-10. ábra
4-11. ábra
4-12. ábra
4-13. ábra
4-14. ábra
5-1. ábra
5-2. ábra
6-1. ábra
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Táblázatszám
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Elnevezés

2-1. táblázat

A városi mobilitás tervezés újszerű megközelítése a Fenntartható városi mobilitási terv útmutatója szerint

3-1. táblázat
3-2. táblázat
3-3. táblázat
3-4. táblázat
3-5. táblázat
3-6. táblázat
3-7. táblázat
4-1. táblázat
5-1. táblázat
5-2. táblázat
5-3. táblázat
5-4. táblázat
5-5. táblázat
5-6. táblázat
5-7. táblázat
5-8. táblázat
5-9. táblázat
5-10. táblázat
5-11. táblázat
5-12. táblázat
5-13. táblázat
5-14. táblázat
5-15. táblázat
5-16. táblázat
5-17. táblázat
6-1. táblázat
6-2. táblázat
6-3. táblázat
6-4. táblázat

Veszprém központi funkciói, és azok mobilitási igényei
A funkcionális várostérség települései
Nemzetközi szintű dokumentumok illeszkedése
Országos szintű terület- és közlekedésfejlesztési dokumentumok illeszkedése
Országos szintű energiafelhasználás és fenntarthatóság témakörű dokumentumok illeszkedése
Megyei területi és településfejlesztési dokumentumok illeszkedése
Települési szintű egyéb dokumentumok illeszkedése
A forgatókönyvek irányvonalának kiválasztása
Az I1 intézkedéshez tartozó projektek
Az I1 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I2 intézkedéshez tartozó projektek
Az I2 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I3 intézkedéshez tartozó projektek
Az I3 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I4 intézkedéshez tartozó projektek
Az I4 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I5 intézkedéshez tartozó projektek
Az I5 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I6 intézkedéshez tartozó projektek
Az I6 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I7 intézkedéshez tartozó projektek
Az I7 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Az I8 intézkedéshez tartozó projektek
Az I8 intézkedéshez tartozó projektek értékelése
Intézkedések értékelése a hozzájuk tartozó projektek alapján
Indikátorok listája
Költség- és finanszírozási ütemterv
Kockázatok azonosítása
Kockázatok kezelésének meghatározása

Forrás
Fenntartható városi mobilitási tervek
kidolgozása és végrehajtása Útmutató
saját
saját
lásd táblázat címsora
lásd táblázat címsora
lásd táblázat címsora
lásd táblázat címsora
lásd táblázat címsora
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját

Évszám
2014
2016
2017
2006 - 2011
2013 - 2015
2008 - 2015
2014 - 2015
2011 - 2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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2016

