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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelenlegi dokumentáció a megvalósíthatósági tanulmányok részletes útmutatójának 1-6. fejezeteinek
a Veszprém MJV az intermodális csomópont és elővárosi közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
vonatkozó anyaga. A közbeszerzési kiírás bevezetője összefoglalja a tervezési feladat során elvégzendő
feladatokat:
„Veszprém MJV az intermodális csomópont és elővárosi közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére nyújtott be pályázatot. A tanulmány készítésének célja a
fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a
legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása, engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció, valamint a kivitelezés előkészítése.
A KÖZOP 5.5 prioritás fő célja, a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási
színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben.
Veszprém földrajzi fekvése, településhálózatában betöltött szerepe, belső közlekedési hálózata,
valamint a meglévő kiépített közlekedési kapcsolatai kedvező helyzetet teremtenek egy intermodális
rendszer kialakítására, amely lehetővé teszi az utazók számára, hogy gyorsan, lehetőség szerint
kényelmesen közlekedési eszközt válthassanak és az eljutási idők csökkentésével, a kulturált utazási és
várakozási feltételek javításával. Az intermodális csomópont kialakítása, illetve ahhoz kapcsolódóan a
közösségi közlekedési kapcsolatok rendszerének újraszervezése időszerűvé vált Veszprém és
vonzáskörzetének lakossága és a gazdasági szereplők számára, így jelen projekt az erre vonatkozó
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: RMT) kidolgozását tűzte ki célul.
Veszprém Integrált Városfejlesztési Stratégiájával összhangban a közösségi közlekedési kapcsolatok
továbbfejlesztése időszerűvé vált.
A projektünk célja, ennek az elvnek a maradéktalan megvalósítása egy komplex projekt keretében,
egyrészt a vasúti közlekedés, másrészt a helyközi és helyi autóbuszforgalmat lebonyolító városba
vezető és belső gyűjtő utak szerepének értékelése, a fejlesztés irányának meghatározása. A vasúti és
közúti közlekedés intermodalitásának korszerű kialakítása a közösségi közlekedési kapcsolatok
fejlesztése, az ingázók számára nagyban javítja majd a munkahelyek elérhetőségét és növeli a vasút
vonzerejét mind a lakosság, mind pedig a gazdasági szereplők körében.
A megvalósíthatósági tanulmány keretében Veszprém Megyei Jogú Város egész területén meg kell
vizsgálni a közösségi közlekedési módok összehangolásának, együttműködésük továbbfejlesztésének
lehetőségeit, a belváros közúti forgalmának és terhelésének csökkentése mellett. A történelmi
belváros környezeti terhelésének csökkentésével jelentős gazdasági előnyök is származhatnak a jól
szervezett közlekedésből. Ehhez szükség van Veszprém belső közlekedési hálózatának szükséges
mértékű átalakítására, amely során lehetővé válik a településszerkezeti hiányosságok pótlása, hibáinak
kijavítása, a városi alközpontok elérésének fejlesztése.
Fel kell tárni és be kell mutatni a tervezett közúti és-, vasútfejlesztések együttes hatását Veszprém
Város társadalmi-gazdasági életének fejlődésére. Ezen belül olyan javaslatokat kell adni, amely kiemeli
- a városban koncentráltan növekvő munkahelyek száma miatt az egyre jelentősebb elővárosi
közlekedés korszerűsítése egyik sarkkövének - a vasúti közlekedés versenyképességének javítását az
PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

16

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK
egyedi közlekedési módokkal szemben. Számolni kell ezért a városi agglomerációba irányuló vasúti
vonalakon az utas kiszolgálás korszerűsítésével, az intermodalitás gyökeres javítására irányuló
fejlesztések megvalósításával. Az elővárosi közlekedés fejlesztésének másik sarokpontja a helyi- és
helyközi tömegközlekedési rendszer felülvizsgálata, költségtakarékos üzemeltethetőségének
fejlesztése, egyben a tömegközlekedés minőségének javítása. Gondolni kell a szabványos,
akadálymentesített buszmegállók és korszerű utas tájékoztatási rendszer kialakítására, illetve
fejlesztésére. Meg kell vizsgálni P+R parkolóhelyek biztosításával milyen módon lehet a belvárosi
gépjárműforgalmat csökkenteni, intenzitását csillapítani, a zaj-, és légszennyezés hatásait és
kockázatát lecsökkenteni.
A megvalósíthatósági tanulmány vizsgálja meg a megújuló energiák hasznosíthatóságának lehetőségeit
a minél alacsonyabb üzemeltetési költségek elérése érdekében.
A vizsgálatok és javaslatok alapvetően befolyásolják a város közlekedési rendszerét, zöldfelületi
hálózatát, helyenként a területfelhasználását, ezért szükséges a településfejlesztési koncepció,
településrendezési eszközök érintett részeken történő felülvizsgálata is, amely magába foglalja a
Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv módosítását, javítását. A projekt hosszú távú, átfogó
hatásainak vizsgálatát, várható eredményeit a Megvalósíthatósági Tanulmányban és az ehhez
kapcsolódó költség-haszon elemzésben (CBA) kívánjuk felmérni és bemutatni. Az RMT készítése során
kijelölésre kerülnek a végleges helyszínek, tulajdonviszonyok feltárásával és - ahol szükséges ott - a
tulajdonviszonyok rendezési javaslataival is. A lehetséges intézkedések vizsgálata az RMT feladata lesz.
A Megvalósíthatósági Tanulmány készítésének fő célja, hogy a projekt megfelelő előkészítettséggel
pályázhasson a KÖZOP–5.5.0-09-11-2011-0013 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”
támogatására. Veszprém Megyei Jogú Város által tervezett közlekedési fejlesztés a városi közlekedés
kapcsolatának javításával, megteremtésével, összhangban van a KÖZOP által kitűzött szakmai célok
megvalósításával.”
A tervezési szakasz három ütemre tagolódik. Első ütem a vizsgálati szakasz (az útmutató 1-6. fejezetei),
a második szakasz a változatelemzés (7. fejezet), a harmadik szakasz a RMT kidolgozása (8-11. fejezet).
A második ütemhez tartozó dokumentáció csatlakozni fog a jelenlegi vizsgálati anyaghoz, de a végleges
dokumentáció új szerkezetbe foglalva kerül leszállításra. A végleges tervdokumentáció során elkészül
egy rövid kivonat az anyagból, készül egy vezetői összefoglaló, elkészül az RMT szöveges anyaga
szövegközi ábrákkal, illetve mellékletkén külön, önálló dokumentációban kerülnek leszállításra a
szakterületi tervek (forgalomszámlálás anyagai, műszaki tervek, környezetvédelmi tervek, megújuló
energia kérdések, stb.)
A későbbi szállítások során a jelenlegi fejezetek egyes részei átdolgozásra kerülhetnek, így a végleges
dokumentáció felülírja a jelenleg leszállításra kerülő vizsgálati anyagot.
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2. A KEDVEZMÉNYEZETTEK BEMUTATÁSA

2.1. A kedvezményezettek általános bemutatása
A projekt kedvezményezettje Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek székhelye:
Veszprém, Óváros tér 9.
Az önkormányzat jogi személy; a feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg, amelyet a
polgármester képvisel. Az önkormányzat főbb szerveit a polgármester, a képviselőtestület és
bizottságai, a képviselőtestület hivatala alkotja.
A kedvezményezett főbb adatai
Elnevezés:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely:
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
841105 Helyi önkormányzatok és társulások
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:
igazgatási tevékenysége
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:
8411 Általános közigazgatás
Adószám:
15734202-2-19
KSH statisztikai számjel:
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):
Vezető:
Kinevezés kezdete:
Megye:
Pénzügyi körzet:

15734202-8411-321-19
743781
Porga Gyula
2014.10.12.
Veszprém megye
3600 Veszprém

2-1. táblázat: A kedvezményezett főbb adatai
Adatok forrása: Magyar Államkincstár, Törzskönyvi nyilvántartás adatai, 2015.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§
(1) bekezdése alapján egységes hivatalt hozott létre az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására. A Polgármesteri Hivatal elősegíti a Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a
településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a jegyző munkájának
eredményességét.
A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés és a törvény által rá rótt feladatokat a különböző szakmai
kritériumoknak megfelelő tisztségviselői és szervezeti egységei által látja el. A Polgármesteri Kabinet
és az irodák szakemberei előkészítik az önkormányzati közgyűlések és bizottsági ülések munkáját,
végrehajtják a törvények és önkormányzati rendeletek előírásait, illetve ellenőrzik azok betartását.
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti és a Közgyűlés döntései szerint, valamint saját önkormányzati
jogkörében a Polgármester irányítja, aki az alpolgármesterek közül esetenként, vagy meghatározott
időszakra a helyettesítő alpolgármestert jelöli ki.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2015. (I.29.) és a 14/2015.(III.26.) Örrel módosított 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
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Szabályzatáról határozza meg a Közgyűlés bizottságainak és a településrészi önkormányzatok
feladatköreit.
2.1.1. Tevékenységek
Veszprém MJV Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik többek között a
településfejlesztés, településrendezés; a kommunális feladatok ellátása (köztemető fenntartása és
üzemeltetése, közvilágítás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, fizető parkoló-hálózat működtetése); helyi
tömegközlekedés biztosítása. A helyi tömegközlekedést (amely kizárólagosan autóbusszal történik)
közszolgáltatási szerződés keretében a Balaton Volán Személyszállítási Zrt. végzi.
A távolsági és helyközi közlekedést Veszprémben és környékén a Balaton Volán Személyszállítási Zrt.
és a MÁV végzi. A város távolsági közlekedése jónak mondható.
A projekt Veszprém városi közösségi közlekedési pályahálózat fejlesztése vonatkozásában kapcsolódik
Veszprém MJV Önkormányzatának tevékenységéhez.
Az általános forgalmi adó elszámolhatósága
A projekt tekintetében a támogatást igénylő Veszprém MJV Önkormányzata nem minősül közösségi
szempontból vállalkozásnak, mivel nem teljesül a piaci szereplőkkel való verseny feltétele, így az
önkormányzat ÁFA visszaigénylésére nem jogosult.
A kedvezményezett működését szabályozó legfontosabb, a projekt szempontjából releváns
jogszabályok:





2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól
1254/2012. (VII. 19.) Kormányhatározat Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozása a
területfejlesztés új irányairól
50/1997. (XII. 22.) szóló Kgy. rendelet a helyi közösségi közlekedés díjszabása a helyi
tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló
30/2010.(XI.02.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról (utolsó módosítás: 2012. december 1.)
2.1.2. Már megvalósult fejlesztések tapasztalatai

Veszprém városához kapcsolódó fejlesztések
A város a lakosságszámát és területét (127 km2) tekintve európai viszonylatban középvárosnak számít.
Erős tőkevonzó képességével, és a bővülő vállalkozói létszámmal Veszprém stratégiai helyet foglal el
az Észak-Dunántúlon, amiben szerepet játszik az is, hogy a város kihasználhatja a jó adottságait és
helyzeti előnyét, köszönhetően kaputérségi szerepének és az egyetem jelenlétének. (Forrás: Veszprém
MJV Gazdasági Program 2015-2020)
Veszprém a 2007-2014 közötti Európai Uniós tervezési ciklusban évi átlag 1,925 Mrd Forint értékben
valósított meg fejlesztést.
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Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében megvalósult fejlesztések:


Veszprém város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések
Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése

Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) keretében megvalósult fejlesztések:













Szociális Városrehabilitáció Veszprémben - Smaragdváros
Veszprém integrált településfejlesztés, belváros funkcióbővítő rehabilitációja I/B ütem
Az Észak-déli közlekedési főtengely kialakítása – Új gyűjtő út kiépítése Veszprémben
A veszprémi Hősi Kapu rekonstrukciója turisztikai vonzerőfejlesztés céljából
Fenntartható városfejlesztés Veszprémben
Veszprém Integrált Városfejlesztés – A Belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. ütem
Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében
Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Veszprémben körforgalmú csomópontépítéssel és
hídfelújítással
Dózsaváros XXI. századi iskolája
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Veszprém Integrált Településfejlesztés-Belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. ütem
Veszprémi Hóvirág és a Napsugár Bölcsődék fejlesztése és kapacitásbővítése

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósult fejlesztések:



Fotovoltaikus rendszerek kialakítása veszprémi intézményekben - Vetési Albert Gimnázium és
a Deák Ferenc Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósult fejlesztések:



Szervezetfejlesztés a Veszprémi Önkormányzatnál
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében megvalósult fejlesztések:





Vertikális Közösségi Integrációs Program
Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola
és Gimnáziumban
Veszprém a kultúráért – a város kulturális szakembereinek továbbképzése
„Egységben az erő! – Óvodafejlesztés Veszprémben”

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében megvalósult fejlesztések:




A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben
Veszprém közművelődési központjának (volt Hemo) közművelődési célú megújítása - „AGÓRA
VESZPRÉM”
Korszerű IKT eszközökkel a színvonalas oktatásért
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2.2. A projekt elhelyezése a kedvezményezett(ek) stratégiájában
A városszerkezet fejlesztése, a város jobb működtetését szolgáló közlekedésfejlesztés – benne az ICS
kialakítása – kiemelkedően fontos elemei Veszprém MJV jövőképét, fejlesztési és rendezési célokat
megfogalmazó dokumentumoknak, eszközei a város előtt álló kihívások hatékony kezelésének és az
Európa 2020 stratégia megvalósításának.
A városi stratégia összetett településfejlesztési és településrendezési feladatainak összehangolása, a
fenntarthatóság biztosítása a városi önkormányzat feladata. Veszprém MJV hatályban lévő
településfejlesztési és településrendezési eszközei





Veszprém MJV településfejlesztési koncepciója (TFK)
Veszprém MJV integrált településfejlesztési stratégiája (ITS)
Veszprém MJV településszerkezeti terve (TSZT)
Veszprém helyi építési szabályzata és szabályozási terve (HÉSZ és SZT).

Ezek a dokumentumok és tervek tartalmazzák a települési élet- és környezetminőség javítását, a
környezetbiztonság erősítését, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát
biztosító, hosszú és rövidtávú fejlesztési irányokat, célokat és azok elérését elősegítő programokat és
eszközöket.
2.2.1. Veszprém MJV településfejlesztési koncepciója (TFK)
A 2014-ben elfogadott településfejlesztési koncepció Veszprém jövőbeni kialakítására vonatkozóan
jövőképet és hosszú távú célokat fogalmaz meg. A dokumentum feladatai:




biztosítja a településfejlesztés összehangolt megvalósulását,
megalapozza a településrendezést,
rendszerbe foglalja a város közigazgatási területére
településfejlesztési döntéseket.

kiterjedő

önkormányzati

A TFK által meghatározott jövőkép
„A városlakók 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.

A jövőben a város társadalma legyen




befogadó és nyitott,
értékeit a látogatókkal szívesen megosztó,
környezettudatos.
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Veszprém gazdasága a jövőben biztosítsa, hogy






országos jelentőségű felsőoktatási központ maradjon, amely megfelelő tudás-bázis és
kreativitás forrása, amelyen belül a színvonalas nevelés, oktatás és kutatás terén kimagasló
eredményeket érhetőek el,
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.”

A TFK célrendszere
A településfejlesztési koncepció célrendszerét az épített és természeti környezet, a társadalom és a
gazdaság egymást is befolyásoló területei köré csoportosítva határozza meg. Átfogó célokat fogalmaz
meg, amelyek alá további célokat rendel. A felállított célrendszer minden elemét áthatják az élhetőség,
a környezet fenntarthatóságának és az esélyegyenlőség biztosításának szemléleti alapvetései, amelyek
horizontális célként értelmezhetők és a rendszer minden elemére kisebb‐nagyobb mértében hatást
gyakorolnak. A koncepció 8 célja között szerepel a korszerű közlekedésfejlesztés is (lásd. 1. sz. táblázat).

ÁTFOGÓ CÉLOK
CÉLOK
1.
2.
3.

Kezdeményező városfejlesztés,
partnerség
A városkarakter egyediségének
megőrzése
Kiegyensúlyozott városi
térszerkezet fejlesztése

4.

A lakásfeltételek javítása

5.

Versenyképes, helyi gazdaságfejlesztés

6.

Korszerű közlekedés-fejlesztés

7.

Egészséges környezet fenntartása

8.

TÉRSÉGI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

HARMONIKUS
KÖRNYEZET

TUDÁSALAPÚ
GAZDASÁG

KIEGYENSÚLYOZOTT
TÁRSADALOM





































A humán szolgáltatások bővítése,
az esélyegyenlőség növelése
2-2. táblázat: Településfejlesztési koncepció célrendszere
Forrás: BFVT Kft.
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A közlekedésfejlesztés elsősorban a térségi együttműködés erősítése, a harmonikus, jó minőségű
városkörnyezet fejlesztése és a tudásalapú, innovatív gazdaság fejlesztése átfogó célok elérésében
tölt be fontos szerepet.
Az ICS fejlesztéshez kapcsolódó, az átfogó célokat segítő elemek
A térségi együttműködés átfogó célt erősítő feladatok és eszközök



Térségi és országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése
Vasútfejlesztés

A harmonikus környezet átfogó célt erősítő feladatok és eszközök






Kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése (a városi funkciók arányos térbeli eloszlása,
összehangolt területhasználat, forgalmas központok, funkciók városszerkezetbe illő
elhelyezése)
Egészséges környezet (zaj és légszennyezés mérséklése)
Jó közlekedési feltételek biztosítása a városban (tényleges közlekedési alternatívát jelentő
városi autóbusz közlekedés fenntartása, ICS létesítése)
Fenntartható önkormányzati gazdálkodás (fejlesztés-centrikus vagyongazdálkodás)

A tudásalapú gazdaság átfogó célt erősítő feladatok és eszközök



Innovatív és versenyképes helyi gazdaságfejlesztés (munkahelyek tömegközlekedéssel való
megközelíthetősége)
Magas minőségű, fenntartható, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó hálózat kifejlesztése
(kereskedelem-támogató környezet fejlesztés)

A kiegyensúlyozott társadalom átfogó célt erősítő feladatok és eszközök



Esélyegyenlőség az élet minden területén (komplex akadálymentesítés az ICS és a hozzá
kapcsolódó területeken)
Közbiztonság fenntartása (ICS terület kialakításánál a „biztonságos környezet” érvényre
juttatása).
2.2.2. Veszprém MJV integrált városfejlesztési stratégiája (ITS)

Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett fejlesztési
beavatkozásokat, azok akcióterületeivel. A terv programalapú tervezést is tartalmaz.
Az ITS várostérségi szintű összefüggései
A vizsgált összefüggések a megyei jogú város területi hatókörét figyelembe véve várostérségre
kiterjedőek. A területi lehatárolás során figyelembe vett szempontok:
I. a térség kapcsolatrendszere, kiemelten a munkaerőpiac szempontjából (pl. térségi ingázási zóna,
közösségi és egyéni közlekedési kapcsolatok)
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II. a településekkel közös érdekeltségű fejlesztések (pl. közös közműszolgáltatások, humán
szolgáltatások körzetei, közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségei, közös gazdasági alapokon
nyugvó együttműködések)
III. egyéb földrajzi és kulturális tényezők (pl. domborzati viszonyok, közös hagyományok, kisebbségek
megoszlása)
A lehatárolási szempontok alapján Veszprém várostérségben a munkaerő-piaci vonzáskörzet és a helyi
nevelési-oktatási szolgáltatások igénybevétele, illetve a közös érdekeltségű fejlesztések és
együttműködések előzetes szándékai alapján a város kb. 20-25 km-es körzete együtt vizsgálandó. EA
funkcionális várostérségben Veszprém szolgáltatásai (munkahelyek, óvodai- és iskolai ellátás, egyetemi
oktatás, egészségügyi járóbeteg- és szakellátás, kulturális események stb.) miatt a térség központi
településének tekinthető.

2-1. ábra: Veszprém vonzáskörzete
Forrás: Veszprém ITS

A területi beágyazottság kihangsúlyozása az ITS-ben
„Veszprém megye (351 ezer fő) a Közép-Dunántúli régióban helyezkedik el, Magyarország 9.
legnagyobb területű, és 12. legnagyobb népességű megyéje, az ország lakosságának 3,6%-át tömöríti.
Az excentrikus helyzetű megyeközponttal együtt a megyében összesen 15 városi jogú település
található.”
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2-2. ábra: Járáskialakítás
Forrás: Hétfa kutatóintézet

Térségi szerepek meghatározása az ITS-ben
„Veszprém a megye 216 települése közül a legjelentősebb, a megye népességének 17,3%-a lakik itt.
Közigazgatási szempontból a megye- és járásközpont Veszprém számos különböző illetékességi
területű intézménynek ad otthont. Gyakorlatilag minden fontos intézmény (munkaügyi központ,
földhivatal, NAV kirendeltség, OEP kirendeltség, Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság
kirendeltsége, ÁNTSZ kirendeltség, Magyar Államkincstár regionális központja, Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság kirendeltség, Nemzeti Művelődési Intézet, rendőrkapitányság, tűzoltóság,
bíróság, ügyészség, gyámhivatal) megtalálható a településen. A különböző hivatalok illetékességi
területe mellett Veszprém valódi, a térségben betöltött szerepét a vonzáskörzeti kapcsolatok tükrözik
vissza. Ennek mérése legegyszerűbben a munkavállalási célú ingázás segítségével történhet. A 2011es népszámlálás eredményei szerint Veszprémben a helyben foglalkoztatottak száma 21854 fő, ehhez
jön az a 13994 munkavállaló, akiknek lakhelye nem Veszprémben van.
Veszprém térségi szerepe kapcsán ki kell emelni egészségügyi ellátásban játszott kiemelkedő
pozícióját is. 697 aktív és 396 krónikus fekvőbeteg kapacitásán harminchat fekvőbeteg szakma
működik. Járóbeteg szakellátás területén 62 szakmában áll a lakosság rendelkezésére.
Oktatási szempontból Veszprém legjelentősebb intézménye az országos szerepkörrel bíró Pannon
Egyetem. Az egyházi élet kiemelkedő megtestesítője a Veszprémi Érsekség. Hitélete mellett kiterjedt
intézményhálózatot működtet: alapítványokat, közoktatási, szociális, kulturális, igazgatási
intézményeket, kollégiumokat és levéltárat tart fenn. Országos szerepkörrel rendelkezik a
hittudományok oktatásában a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola.
Veszprém életében kiemelt szerepet játszik az idegenforgalom. Több tízezer érdeklődőt vonzanak a
fesztiválok (Gizella napok, A TÁNC fesztiválja, Kabóciádé, Utcazene Fesztivál, VeszprémFest). A turisták
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által leglátogatottabb célpont az állatkert, melyet a vár és a Veszprém Aréna követ. Az Állatkert évi
250 ezer látogatót fogad.
Veszprém csomóponti jellegénél fogva különböző térségi szintek közlekedési igényeit elégíti ki. Mint
központi szerepkörű település jelentős forgalmat vonz a környező településekről, ugyanakkor mind
kelet-nyugati, mind észak-déli irányban tranzitutak keresztezési helye is. A forgalmi adatok alapján
megállapítható, hogy a 8-as út 2x2sávos szakasza nem igényel kapacitásnövelő fejlesztést. Fejlesztési
igény az elkerülő szakasz egyes részein, a 72-es és 73-as utak forgalmával terhelt szakaszokon, illetve
a főút Veszprémtől nyugatra eső, 2x1 sávos szakaszán jelentkezik. A 72-es és 73-as főutak térségi
szakaszain a jelenlegi forgalmi adatok további kapacitásnövelő beruházást nem igényelnek. A főutak
városon (körgyűrűn) belüli szakaszai jelentős forgalmat bonyolító, esetenként zsúfolt forgalmú utak.
Veszprém 30 km-es körzetén belüli (tehát térségen belüli) szállítmányozásból, egyéni és
tömegközlekedésből fakadó közlekedési terhelés a következő években várhatóan 5 – 10 százalékkal
haladja meg a jelenlegi értéket.
Az országos és a térségi közösségi közlekedés fő eleme Veszprémben az autóbusz. A várost elérő
országos közutak mindegyikén működik autóbuszos tömegközlekedés. A főváros mellett közvetlenül
elérhető az összes dunántúli és néhány további–a Dunától keletre eső–megyeszékhely is. A
meghatározó forgalmi kapcsolatot az országos autóbusz közlekedésben a Győr és Budapest felé
irányuló kapcsolat jelenti. Az országos és a regionális autóbusz forgalom a Jutasi úti autóbusz
pályaudvarhoz kapcsolódik, amelynek utas forgalma 35.000 utas/nap. A buszpályaudvar forgalmából
2011. évben a Balaton Volán 27.000 utas/nap értékkel részesedett. A városon belüli tömegközlekedés
kizárólagosan autóbusszal történik.
Veszprém az országos törzshálózat részét képező 20. sz. Székesfehérvár-Szombathely vasúti fővonal
mellett fekszik. Jelenleg a vasút alig néhány perccel lassabb közlekedést biztosít Budapest felé, mint a
közúti személygépkocsis eljutás. A vasútvonalak kapacitása és kihasználtsága jelentősen bővíthető
lenne.
A felsorolt, nagytérségi közlekedési potenciál mellett a város beingázási és intézményi központként
komoly forgalmi terhelésnek van kitéve, mely nagyrészt közúton jelentkezik. Ez egyrészt a
személygépkocsik nagy száma miatt forgalmi torlódáshoz vezet a belvárosban, másrészt az autóbusz
forgalom ró nagy terheket a környezetre és a lakosságra. A központban elhelyezkedő buszállomás
(szemben a városszéli helyzetű vasútállomással) a közforgalmú távolsági forgalom 80%-át bonyolítja
le, ez a zaj- és levegőszennyezés mellett közlekedésbiztonsági szempontból is kritikus helyzeteket
eredményez. A város körüli körgyűrű északi része esetenként jelentősen telített forgalmú. Az útvonalon
kapacitásbővítő, a közlekedés komfortosságát, biztonságát növelő további infrastrukturális
fejlesztésekre van szükség.”
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2-3. ábra: Munkavállalási céllal Veszprémből elingázók száma
Forrás: Veszprém MJV ITS

2-4. ábra: Munkavállalási céllal Veszprémből elingázók száma
Forrás: Veszprém ITS

Veszprém ITS-ben olyan középtávú, stratégiai célokat határozott meg, amelyek az EU fejlesztési
forrásaival támogatható beavatkozásokon keresztül lehetővé teszik a SWOT elemzés által
alátámasztott, és a város igényeivel összhangban álló beruházások megvalósítását, miközben
illeszkednek a felsőbb szintű stratégiák és tervek célrendszeréhez és a helyi közösség szándékaihoz.
2.2.3. Veszprém MJV településszerkezeti terve (TSZT) főbb elemei
A településszerkezeti terv meghatározza az egyes területek felhasználásának módját, a település
működtetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeket.
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A városszerkezet meghatározó eleme, az úthálózat – a tagolt domborzati adottságok dacára –
viszonylag arányos gyűrűs-sugaras rendszerben van kialakítva. A 8-as út történelmi nyomvonalát
részben tehermentesítő déli elkerülő útszakaszt északon a Házgyári út – Északi útgyűrű egészíti ki, a
várost közrefogó kört alkotva. A rendszerben egy belső, körbe nem érő gyűrű is kirajzolódik a Stadion
utca – Simon István utca – Cholnoky Jenő utca – Haszkovó utca szakaszon, amelynek északi (Tűzér
utcai) része tervezett elem.
A város területének területfelhasználása változatos, az eltérő területfelhasználási egységek eloszlása
arányos. A jelentősebb, nagyobb népességszámot tömörítő nagyvárosias lakótelepek a város
északkeleti, keleti és délnyugati részében helyezkednek el. Kisvárosias és kertvárosias lakóterületek
elhelyezkedése a városon belül egyenletesebb. Gyulafirátót és Kádárta történeti részei máig őrzik
falusias karalterüket, a fejlődő új településrészek jellemzően kertvárosias lakóterületek.
A településközponti vegyes és központi vegyes területek a lakóterületek között arányos elosztásban
helyezkednek el. Ezek foglalják magukba a lakosság által frekventáltan használt intézmények zömét,
amelyek így a helyi közlekedés célterületeinek tekinthetők
Kereskedelmi-szolgáltatási, valamint az ipari és egyéb gazdasági területek a város szélső területein
találhatók, jellemzően a külső útgyűrűre szerveződnek.
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2-5. ábra: Veszprém MJV 220/2014.(IX.11.) VMJVÖK határozattal módosított 241/2003.(XII.18.) Kh.1.)
VMJVÖK határozat által elfogadott Településszerkezeti tervének részlete
Forrás: www.veszprem.hu

2.2.4. Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv (SZT) az ICS által érintett
térségekben
A vizsgálat alá vont területeken a többször módosított 61/2003.(XII.22.) Ör. A Veszprém MJV Helyi
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve van érvényben.
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Az ICS fejlesztése a piac melletti autóbusz pályaudvar és a Vasúti pályaudvar térségében történik. A
vizsgált területre jelenleg az alábbi szabályozási elemek érvényesek:
Veszprém MJV különböző szintű szerepkörének és kapcsolatrendszerének, térszerkezeti adottságainak
átfogó vizsgálata és a város szintű dokumentumos tartalmának vizsgálata mellet elengedhetetlen a
hatályos megyei területfejlesztési dokumentumok céljaival való összhang vizsgálata is, amely
alátámasztja a közlekedésfejlesztési projekt kiemelkedő jelentőségét és szükségességét.
2.2.5. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
A területfejlesztési koncepció feltáró és értékelő munkarészében rögzíti a megye népességi adatokat,
értékeli a megyén belül kialakult – elsősorban közlekedési – kapcsolatrendszert, kiemeli a
legjelentősebb nagy létszámú veszprémi intézményeket.
A megyei területfejlesztési koncepciójának jóváhagyott munkarészében (62/2013. (XII. 19.) MÖK
határozat melléklete) kiemelten szereplő tételek:




mobilitás támogatása
elérhetőség javítása
közlekedés fejlesztése.

„A funkcionális központok elérhetőségének javítása érdekében növelni kell a fenntartható közlekedési
módok (például kerékpáros közlekedés) szerepét a helyi közlekedésben megfelelő közlekedésszervezés
és szemléletformálás révén. Az infrastruktúra fejlesztésnek, ezen túlmenően a közlekedési módok
közötti zökkenőmentes váltás biztosítására is tekintettel kell lennie (intermodális csomópontok, P+R
és B+R parkolók, összehangolt menetrend.”
Veszprém Megye Területfejlesztési Programja I. kötet – Stratégiai program
„Veszprém megye jövőképe: Vonzó, élhető és versenyképes térség.”
„A megye jövőképe olyan távlatot rajzol fel, amelyben – a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött
országos szintű stratégiai célkitűzések megvalósulásától is függő ütemben és mértékben alakul ki.
Ennek fontos eleme a belső közlekedési hálózat, valamint a közösségi közlekedés feltételeinek
javítása, melynek hatására a munkahelyek és az ellátást biztosító központok elérhetősége javul.
A jövőkép és a célok, prioritások közötti kapcsolatokban a prioritástengely: A mobilitás támogatása,
az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója külön stratégiai célban határozza meg a mobilitás
megyei szintű javításának fejlesztési céljait és a kapcsolódó feladatokat. Az elérhetőség és
biztosításának egyik eszközeként a közlekedésnek hozzá kell járulnia a társadalmi és gazdasági célok
megvalósulásához. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, valamint a területi
sajátosságokat figyelembe vevő és a megyei fejlesztési célok teljesülését elősegítő és támogató
közlekedési rendszer jöjjön létre Veszprém megyében. A konkrét fizikai kapcsolatok hiánya
akadályozza a térségeket, településeket gazdasági potenciáljuk kiaknázásában.
A mobilitás lehetőségének biztonsága kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek és
foglalkoztató központok elérhetőségének biztosítása, ezzel a foglalkoztatás növelése érdekében. Az
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elérhetőség nem csak a mobilitás (közlekedés) mennyiségének és minőségének fokozásával javítható,
hanem keresleti oldalról az utazási igények csökkentésével, valamint egyéb alternatív megoldásokkal,
például az infokommunikációs szolgáltatások fejlesztésével is.
Javítani kell a funkcionális és foglalkoztatási központok elérhetőségét, hogy összekötő kapocsként
működhessenek vonzáskörzetük és a többi központ között. Annak érdekében, hogy a vidéki, illetve a
társadalmi-gazdasági szempontból periférikus térségekben élők minél kevesebb hátrányt szenvedjenek
a szolgáltatásokhoz és a munkahelyekhez való hozzáférés tekintetében, alternatív lehetőségek
kiaknázásán túl elsősorban a napi munkába járást megbízhatóan lehetővé tevő közösségi, és közúti
közlekedés javítása szükséges.
A megyei Program – fenti, Koncepcióban meghatározott szempontokat is figyelembe véve –
meghatározza a közútfejlesztés, a vasútfejlesztés és a kerékpáros közlekedés fejlesztésének országos
szintű, Veszprém megyét érintő feladatait, amelyek várhatóan megvalósulnak a tárgyi időszak végére.
A Program a koncepció céljaihoz kapcsolódóan az elérhetőség javítását, a térségi mobilitás biztosítását,
a környezetbarát illetve az intelligens közlekedés támogatását és forgalombiztonsági beavatkozásokat
irányoz elő.” (forrás: Veszprém megye területfejlesztési programja - I. kötet)

2-6. ábra: Veszprém megye területrendezési terve
Forrás: www.gis.teir.hu
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Veszprém nem csupán a megye közigazgatási centruma, hanem gazdasági motorja és kulturális,
oktatási központja is egyben, ahol – az országos és megyei trendekkel ellentétben – kedvezőek a
népesedési-demográfiai folyamatok is (pl. kedvezőbb a korszerkezet, az eltartottsági ráta alakulása és
az iskolázottság, nem fogy a népesség, stb.)
A demográfiai jellemzők mellett a város kiugróan kedvező gazdasági potenciállal rendelkezik:
Veszprémben koncentrálódik a megye autógyártásának 67 %-a, az élelmiszeripar 31 %-a, az építőipar
96%-a, a kereskedelem 73%-a, a szállítás és logisztika 36%-a. Mindezek alapján Veszprém nem vethető
össze a megyében található más városokkal, sőt pólusváros-jellegéből eredően jelentősége a megye
határán is messze túlmutat. Veszprém legalább annyira a Bakony-Balaton régió észak-déli irányú
kulturális, turisztikai és gazdasági tengelye, mint amennyire a regionális pólus tengely tagjaként a tudás
és az innováció eredményeinek közvetítője kelet-nyugati irányban.
A város javaslatára került be a koncepcióba az a helytálló megállapítás, hogy Veszprém a TEN10-es
nemzetközi kelet-nyugati irányú (Ausztriát Romániával összekötő) kereskedelmi és közlekedési folyosó
állomása, így kapcsolatrendszere országhatárokon átívelő. A város térségi pozíciói további
erősítéséhez szükséges az észak-déli vonatkozású közlekedési-gazdasági reláció kiemelt kezelése és a
további fejlesztési igények és lehetőségek megalapozása (a tervezett M8 autópálya kapcsolat
kiépítésével) elsősorban Dunaújváros és Kecskemét, valamint az észak-déli irányú (elsősorban vasúti)
kapcsolat korszerűsítésével és kihasználásával Győr irányába.
Veszprém gazdasági körforgása (a szolgáltatást nyújtó és igénybevevő oldal egyaránt) mára teljesen
egybeforrt a kelet-balatoni térséggel és ezért a megyeszékhely, valamint az üdülőkörzet korábbi
mesterséges szétválasztása nem képezi le a kulturális szokásokat vagy a hétköznapok életének
megismert rendjét.
A megyei koncepció Veszprém regionális pozíciójának erősítése érdekében kiemeli a hatékony és
kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatfejlesztést és együttműködést Székesfehérvárral, valamint a város
high-tech központtá fejlesztését. A pólus programban Veszprém Székesfehérvárral együtt képes
létrehozni azt a kritikus tömeget, mely a pólus-programban meghirdetett célok elérését, valamint az
uniós szinten is versenyképes gazdasági térségek kialakulását hivatott biztosítani. A „high-tech ipar” a
város esetében konkrét, nevesített projekteket jelent, vagyis Pannon Tudományos és Technológiai
Park, Ökopolisz, Infopolisz létrehozását, amely már eredményeket is fel tud mutatni (repülőtéri
fejlesztési terület, energiastratégia).
Mindezek ellenére a koncepció a Székesfehérvár – Veszprém - Ajka, valamint a Pápa - Győr ipari
innovációs tengelyeket emeli ki, amely mind térségi beágyazottságában, mind tartalmában lóg a
levegőben. Ugyanígy nem alátámasztott Ajka és Várpalota körzetében a „szabad vállalkozói zóna”
létesítése. Ez a gazdaságfejlesztési eszköz a legelmaradottabb térségekre jellemző, ahol egyáltalán
semmi gazdasági tevékenység és foglalkoztatás nincs. A két kijelölt Veszprém megyei városban
nemzetközi cégek is működnek, ezért érthetetlen a felvetés, főként, mivel a szöveges leírásban és a
térképi jelölés szerint most az „ipari innovációs tengelyen” elhelyezkedő városok. Szintén kérdéseket
vet fel Tapolca és Sümeg turisztikai központként való azonosítása Veszprémmel szemben.
Szintén téves az a megállapítás, hogy Veszprém és Győr között a vasúti irány a domináns, amely a
bakonyi szakaszon alkalmatlan a teherszállításra és inkább a két végpont elővárosi közlekedését
szolgálja, az összeköttetésben nem játszik szerepet. Ez utóbbi szerepkört a közút vette át és éppen
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ezért ennek a teljesítményét kell fejleszteni. Kimaradt ugyanakkor a dokumentumból a BudapestVeszprém-Boba vasútvonal 160 km/órásra fejlesztése, valamint a Veszprém-Kaposvár és a Veszprém
Balaton közlekedési kapcsolatok erősítése. Szintén szükséges lenne a 8-as számú főút - mint a megye
legfontosabb közlekedési viszonylata - fejlesztésének ütemezése és szakaszolása.
2.2.6. Veszprémi járás fejlesztésének célkitűzései
A járás célkitűzései közt is szerepel a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi
közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
„Javasolt beavatkozási területek:
 Térségi mobilitás biztosítása
 A térség és a város elérhetőségét, a központi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését
valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
Területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat 3. pontja is mobilitás támogatása, az
elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről szól:
Közlekedési
csomópontokban őrzött
kerékpár-tárolók,
P+R
parkolók,
kerékpárkölcsönzők, létesítése; az
intermodalitás
lehetőségének növelése,
autóbusz pályaudvarok,
vasútállomások
fejlesztése

Az
intermodalitás
feltételeinek javítása
társadalmi hatásaiban
kedvező,
mert
biztonságosabbá
és
kényelmesebbé teszi a
közlekedést, csökkenti a
közlekedésre fordított
időt.

Az intermodalitás
feltételeinek
javítása a kedvező
társadalmi hatásain
keresztül közvetve
gazdasági
előnyt
jelent az érintettek
számára.

A
támogatott
fejlesztések
és
projektek
környezetbarát
megoldások,
csökkentik
a
közlekedéssel
összefüggő környezeti
terhelést,
ezért
környezeti
vonatkozásban
is
pozitív hatásúak.

forrás: Veszprém megye területfejlesztési programja - I. kötet

2.2.7. Egyéb koncepcionális fejlesztés: megújuló energiák és elektro-mobilitás
A vizsgálati anyagrészben egy rövid kivonatot szerepeltetünk a megújuló energiák témakörben, de a
végső dokumentáció részét képezi egy melléklet a szakterület átfogó ismertetéséről.
Veszprém MJV több olyan stratégiával illetve dokumentummal rendelkezik, amely már most vagy
kapcsolódik a megújuló energiák és az E-mobilitás1 témaköréhez, vagy esetleg kifejezetten ezek
kialakítását illetve elterjesztését célozza:

1

Az e-mobilitást viszonylagos újszerűsége miatt a következő definíciót mentén értelmezzük, és tárgyaljuk: „az Emobilitás (vagy elektromos mobilitás) alatt általánosságban az elektromos közúti közlekedést értjük. Ennél
azonban sokkal átfogóbb módon érdemes tekintenünk e fogalomra: ide tartozik egyebek mellett a szükséges
infrastruktúra, a töltőberendezések hálózatának kiépítése, a technológia folyamatos fejlesztése, az
elhasználódott akkumulátorok újrahasznosítása, a megfelelő finanszírozási feltételek megteremtése vagy az
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Veszprém Megyei Jogú Város energetikai stratégiája 2010-2025 (2011.05.12.): a H1, H2, H4, V2, V3,
V9, H6 számú horizontális és vertikális céljait támogatná közvetlenül vagy közvetetten az IMCS
keretében tervezett megújuló energia telepítés, és az e-mobilitás fejlesztése. Ezek közül az egyik
legfontosabb a 25%-os – városi szintű – megújuló energia részarány elérése (2026-ra), továbbá a
környezet- és klímavédelmi szempontok, innováció érvényesülése.
Integrált Településfejlesztési Stratégia, Veszprém 2014. (Verzió 5.0): szintén több tekintetben is
támogatja a megújuló energiaforrások térnyerését, valamint – ha nem is mindig explicit módon, de –
az E-mobilitás megjelenését és térnyerését is. Ezek: „Környezettudatos város” és „Megújuló város”
célkitázéseket; ennek keretében: a megújuló energiákból nyert energia arányának növelése, Új
infrastrukturális elemek száma; megújult technológiák, eljárások száma. Az ITS-ben több olyan projekt
is szerepel amelyek azonos irányba mutatnak a megújuló energiák valamint az E-mobilitás
fejlesztésével, sőt kifejezetten ezeket célozzák: 9: szolárerőmű rendszer, 12: biogáz hasznosítás, 17:
fenntartható mobilitás (intermodális csomópont), 21: korszerű és takarékos közvilágítás. Az ITS-ben
felsorolt fejlesztési beavatkozások közül leginkább és közvetlenül, jelenlegi céljainkhoz a következő ún.
„hálózatos projekt” kapcsolódik: (10) elektromos töltőállomások.
QUEST-projekt 2010-2013: Az elektro-mobilitás fejlesztését szintén segítheti, hogy Veszprém MJV
2010 és 2013 között részt vett a QUEST2 projektben („Minőségirányítási eszköz a városi, energiahatékony fenntartható közlekedés számára”), A projekt keretében a részt vevő városoknak akciótervet
kellett elfogadniuk a fenntartható közlekedésfejlesztésről, és a projekt vége előtt el kell(ett) indítaniuk
legalább egy intézkedés végrehajtását. Veszprém város által kiválasztott intézkedésekhez az Emobilitás jól illeszkedne.
E-töltőpontok általánosan javasolható helyszínei és a Veszprémre vonatkozó korábbi célkitűzések
A jelenlegi tendenciák és tapasztalatok alapján a következő városi helyszíneken célszerű - főként a
kezdeti időszakban – (nyilvános) elektromos-töltőpontokat létesíteni, mely potenciális helyszíneket
mind az IMCs, mind a későbbi város- és közlekedésfejlesztési stratégiákban érdemes figyelembe venni:










munkahelyeken (jelentősebb munkavállalói létszámúaknál)
bevásárlóközpontoknál,
nagy forgalmú közhivataloknál (pl. megyei kormányhivatal)
nyilvános parkolókban, P+R-ben,
egyetemeken, főiskolákon,
vasúti pályaudvarokon,
buszállomásokon,
jelentősebb turisztikai attrakcióknál,
taxi drosztoknál, amennyiben pl. E-Taxi demo projekt valósulna meg,

elektromos közlekedési módokkal kapcsolatos ismeretterjesztés és –bővítés. Látható tehát, hogy a mindennapi
közlekedésen túl az e-mobilitás tágabb értelemben egy eszme, egy újfajta „iskola”, amely a korábbi, kőolajra
alapozott motorizáció alternatíváját jelentheti.”Forrás: www.e-mobilitas.hu/az_e-mobilitasrol (E-mobility
Network)
2
QUEST: Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport. A projektben 50 város vett
részt 13 országból. MOBIL CITY (Dr. Macsinka Klára, 2013): QUEST Jelentés és akcióterv, Veszprém.
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nagy forgalmú benzinkutaknál, pl. autópálya, autóút, városi elkerülő út mentén. (Repterek, és
metróállomások közelében is célszerű a telepítés, de ezek Veszprém esetében nem
relevánsak.)

A fentiek természetesen a nyilvános E-töltőpontokra vonatkoznak. Az E-mobilitás terjedésével
természetesen otthoni (egyéni) töltőpontok is létesülhetnek, létesülnek.
A várostól kapott adatszolgáltatás tartalmazott egy Excel fájlt3, amely Veszprém 42 helyszínére –
elsődlegesen különböző parkolókra – vonatkozóan ad meg telepítendő E-töltőpontokat, valamint Egyorstöltő pontokat. Ezzel kapcsolatosan és a jövőre nézve a következő észrevételek tehetők:
1. Bár az említett forrás nem tartalmaz időtávokat, ütemezést, de az E-gyorstöltők
vonatkozásában 46 db telepítését tervezi Veszprémben (és van olyan parkoló, ahol akár 2-3
db-ot is); hagyományos E-töltőből pedig 328 db-ot. E számokat feltétlen javasoljuk áttekinteni
az E-mobilitással kapcsolatos, országos szintű adatok tükrében, ugyanis a jelenleg ismerhető,
hazai, rövid távú országos célkitűzés, hogy a következő egy évben (kb. 2016 nyaráig) 50 db Egyorstöltő létesüljön Magyarországon összesen. A hivatkozott anyag célkitűzései Veszprém
városi szinten tehát túlzottan ambiciózusnak tűnnek, legalábbis ~5 éves időtávon belül. Egy
korszerűnek tekinthető E-gyorstöltő telepítési költsége ~3,8-4,5 millió Ft, így csak a veszprémi
gyorstöltő hálózat ~170-210 MFt lenne; de további problémát jelent, hogy a töltőhálózati
infrastruktúra nincs az e-járművek terjedési üteméhez hozzáillesztve. Valamely gazdasági
szereplő, vagy az állam (adófizetői pénzből) valószínűleg nem fog egy túlméretezett Etöltőinfrastruktúrát megfinanszírozni, melynek komoly kiépítési költsége van, azonban
esetlegesen hosszú évekig rendkívül kis kihasználtsággal tudna csak működni. Emellett
Veszprém Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014) a 142. oldalon az elektromos
töltőállomásokra vonatkozó fejlesztési beavatkozásban 125 db-ot tervez megvalósítani a 20172019 időtávban. Tehát a különböző dokumentumokban, stratégiákban jelenleg megtalálható
célszámok nincsenek egymással kifejezett összhangban.
2. A hivatkozott XLS fájl sajnos éppen a „buszpályaudvar” helyszínére (bár említi) nem tervez
semmilyen E-töltőpontot; továbbá a vasútállomáshoz sem,
3. Az XLS fájl a töltőpontok számát helyszínekre (parkolóra) bontva adja meg, viszont további
fontos paramétereket nem tartalmaz, mint pl. az adott telepítési helyre tervezett töltés típusa
(AC és/vagy DC töltés; melyik szabvány szerinti töltőpont; stb.) és a tervezett töltési
teljesítmény (kW). Legalább e paraméterek ismerete nélkül az E-töltőpontok nem
tervezhetőek érdemben.
Jelenlegi állapot rögzítése Veszprémben és a projekt által érintett területeken





3

A városban jelenleg nincs nyilvános elektromos töltőpont,
esetleges magán töltőpontokról, azok számáról nem áll rendelkezésre információ,
a központi busz pályaudvaron jelenleg nem alkalmaznak megújuló energia technológiát,
a vasútállomásnál nem alkalmaznak megújuló energia technológiát,

Töltők összesítő táblázata Veszprém.xls Keltezése, szerzője, készítési célja ismeretlen.
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az önkormányzat vagy intézményeinek üzemeltetésében jelenleg nincs (hálózatról is tölthető)
elektromos autó, vagy bio-metánnal üzemelő jármű,
a Balaton Volán Zrt. üzemeltetésében jelenleg nincs elektromos autóbusz, vagy bio-metánnal
üzemelő autóbusz.

2.3. Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása
A projekt kedvezményezettje a projekt megvalósítását a MÁV Zrt-vel, a Balaton Volán Személyszállítási
Zrt-vel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel és a Pro Veszprém Kft-vel partnerségben kívánja
megvalósítani. Az együttműködő szervezetek szerződést kötnek a projekt megvalósításának és
fenntartásának az időszakára.
2.3.1. MÁV Zrt.
A MÁV Zrt. mint anyavállalat, a MÁV Csoport irányítója. Feladata a vagyonkezelésében lévő teljes
vasúti infrastruktúra értékének megóvása, a beruházások növelése, a vasút egészének fejlesztése, az
önálló társaságokban működő leányvállalatok összefogása.
A MÁV Zrt. Pályavasút Üzletága üzemelteti, karbantartja és fejleszti a MÁV Zrt. kezelésében lévő 7800
km hosszúságú pályahálózatot, a közel ezer, utasokat és az áruforgalmat kiszolgáló szolgálati helyet.
Az anyavállalat 2007. július 1-től létrehozta a MÁV-START Zrt-t, amely átvette a Személyszállítási
Üzletág dolgozóit és feladatait. 2008. január 1-től az anyavállalat tevékenységi köréből leválasztásra
kerültek a vontatási és a fenntartási tevékenységek, melyeket a MÁV-Trakció Zrt. illetve a MÁVGépészet Zrt. lát el.
A MÁV Zrt. tulajdonosa a Magyar Állam, az alapítói jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (volt
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) mindenkori minisztere gyakorolja. A MÁV-START
Zrt., a MÁV-Trakció Zrt. és a MÁV-Gépészet Zrt. 100%-ban a MÁV Zrt. tulajdonát képezik.
A MÁV Zrt. feladat és hatásköre:









szakmaterületi bontásban szakértők részvételével érvényesíti megállapodás szerinti jogait,
kötelezettségeit, javaslatait, véleményét,
részt vesz az előkészítésben, a tendereztetésben, a munkaterület átadásában, a
dokumentációk jóváhagyásában, az egyeztető tárgyalások munkájában,
ellátja a kivitelezési munka üzemeltetői ellenőrzését a vasúti forgalom biztonságával
kapcsolatban, folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezés minőségét, hiányosságok esetén
intézkedéseket tesz, folyamatos felügyeletet biztosít a hatályos vasúti utasítások érvényre
juttatása érdekében,
jóváhagyja a kivitelezés során szükségessé váló fedvényterveket,
meghatározott gyakorisággal megkapja a projekt megvalósítás–kivitelezés műszaki és
pénzügyi teljesítésének adatait (előrehaladását), az aktualizált ütemtervet, a kockázati
tényezőket,
hatáskörében ellátja és elvégzi a próbaüzem, az ideiglenes és végleges forgalomba helyezési
eljárás feladatait,
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mint üzemeltető kötelezően részt vesz a hibás teljesítések megszüntetésében, a garanciális és
szavatossági igények érvényesítésében.

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a MÁV Csoport személyszállítási zászlóshajója. Küldetése,
hogy a rá bízott értékekkel gazdálkodva gondot fordítson a vasúti személyszállítás szolgáltatási
színvonalát növelő fejlesztésekre. Feladata az országos vasúti személyszállítással összefüggő
szolgáltatások minőségének gyors javítása, ezen belül az elővárosi közlekedés fejlesztése, az utazási
szokásokhoz leginkább alkalmazkodó menetrend minél szélesebb körű bevezetése, a pályaudvarokon
nagy népszerűséggel üzemelő jegykiadó automaták további állomásokra telepítése, az
utastájékoztatás javítása és a személyszállítási járműpark korszerűsítése.
2.3.2. Balaton Volán Személyszállítási Zrt.
A Balaton Volán Személyszállítási Zrt. 1998. január 1-től tevékenykedik. 2015. január elsejével a
Balaton Volán Zrt. beolvadt az Északnyugat- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. Alapvető
tevékenységi körébe a menetrendszerű közúti távolsági (helyközi) személyszállítás, a nem
menetrendszerű közúti távolsági személyszállítás és a menetrendszerű közúti helyi személyszállítás
tartozik. Az alapfeladatok mellett a helyi adottságokat figyelembe véve a társaság egyéb kiegészítő
műszaki tevékenységet végez. A társaság 166 autóbusszal szolgálja ki a helyi, helyközi és különjárati
igényeket. A Társaság Veszprém megye két városában Balatonfüreden és Veszprémben szolgálja ki a
helyi tömegközlekedési igényeket.
2.3.3. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) 2007. február óta látja el a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából feladatait gyorsforgalmi utak, közutak és
vasútfejlesztés területén. Az ország egyik legnagyobb állami beruházó cégeként a NIF Zrt. a 2007-2013as uniós költségvetési ciklusban 340 km autópályát, 1100 km közutat és 540 km vasútvonalat épít vagy
újít fel.
A NIF Zrt. alaptevékenysége körében ellátja az egyes Európai Uniós és hazai források felhasználásával
megvalósuló nagy és kiemelt beruházásokkal kapcsolatos megbízói feladatokat, a vasúti és közúti
fejlesztések koordinációját, valamint az Új Széchenyi Terv Közlekedésfejlesztési Program (KözOP)
központi és pályázati programjainak szakmai előkészítését, illetve a központi programok
megvalósítását.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 85/A. § alapján:
„(1) A fejlesztési közreműködőként eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF
Zrt.), mint építtető a vasúti pályahálózaton, valamint az ahhoz kapcsolódó ingatlanokon központi
költségvetési és európai uniós támogatásból létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el az állam
nevében és állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára, amely tevékenység
közcélú tevékenységnek minősül.
2) Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül az (1) bekezdés szerinti
közcélú tevékenység folytatása érdekében a NIF Zrt. által megvásárolt vagy kisajátított földrészlet. A
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a NIF Zrt. gondoskodik. A NIF Zrt. a
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vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi hatósági határozatot annak kézhezvételét
követően haladéktalanul megküldi az MNV Zrt. részére. A NIF Zrt. vagyonkezelői jogának ingatlannyilvántartási bejegyzése valamint törlése igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól
mentes.”
A NIF Zrt. a projekttel kapcsolatban az alábbi jogszabályok által meghatározott módon folytatja
tevékenységét:







az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési
hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat
finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelet,
a „2007-2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek
indikatív listájáról” szóló 1004/2007. (I.30.) Korm. határozat,
illetve az „EU forrásból megvalósuló közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztési feladatok
kedvezményezettjének kijelölésére” vonatkozó 4/2007. (0212.) sz. részvényesi (tulajdonosi)
határozat
a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról
szóló 150/2005 (VII.29.) Korm. rendelet

A partner tevékenységei:









vasút építése,
autópálya, út, repülőtér építése,
épületépítési projekt szervezése,
híd, alagút építése,
elektromos, híradástechnikai célú közmű építése,
építési terület előkészítése,
szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás,
szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés.
2.3.4. Pro Veszprém Kft.

A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. társaság hosszú távú célja, hogy Veszprém
gazdasági és társadalmi adottságaira, érdekeire fókuszálva a stratégiai városfejlesztési irányok
kidolgozásában közreműködve, hosszútávon fenntartható projektek és befektetések szakmai
közreműködő és lebonyolító szervezetévé váljon, és biztosítsa a város és térségének kiegyensúlyozott
fejlődését. A Társaság tevékenységi körébe a befektetés-ösztönzés, projekt generálás illetve a
projektvezetés, lebonyolítás tartoznak.
A Társaság befektetés-ösztönzés tevékenységei során a következő feladatokat látja el:



A városban rendelkezésre álló területek hasznosításának előmozdítása;
A településre a potenciális beszállítói kör figyelembe vételével olyan vállalkozások
letelepítésének támogatása, melyek tevékenysége kapcsolódik a város gazdasági
szerkezetéhez;
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A régióban működő ipari parkokkal, klaszterekkel és vállalkozási övezetekkel az
együttműködési lehetőségek kihasználása;
Az ipar és termelő ágazatok fejlesztése ipari parkok kialakításával, mert ez előfeltétele a város
gazdasága, kereskedelme fejlődésének.
Diverzifikált energiatermelés preferálása, közreműködés a megvalósítás lehetőségeinek
feltárásában, összhangban a város készülő Energiastratégiájával.
Közreműködés az intézmények felkészítésében az energiahatékonysági beruházásokra.
Céloknak megfelelő profilú szervezetek (állami és magán) megkeresése, kapcsolattartás,
információ áramlás biztosítása,
Befektetői fórumok szervezése
Befektetői városmarketing

A Társaság projekt generálás tevékenységei során a következő feladatokat látja el:






Stratégiai ingatlanfejlesztés tevékenységek között a belvárosi területek felértékelését,
rehabilitációját segítő ingatlanok fejlesztését, rendezési terv, területi tervek
megvalósíthatóságához szükséges ingatlanok fejlesztési területeinek biztosítását;
Megvalósításban akadályba ütközött városi jelentőségű magánprojektek megsegítését;
Meglevő ingatlanállomány hasznosítási lehetőségeinek feltárását (alapdokumentációk
összeállítása, tervezői ötletpályázatok);
Letelepedést/otthonteremtést szolgáló lehetőségek kidolgozását/bemutatását.

A Társaság projekt generálás tevékenységei során a következő feladatokat látja el:








Projekt előkészítés – beruházási, tervezési program összeállítása;
Tervezés, terveztetés;
Költségbecslések, költséghatékonysági vizsgálatok;
Beruházási projektek vállalatba adása, szerződések előkészítése a kivitelezővel;
Közbeszerzési eljárás lefolytatása;
Beruházás lebonyolítás;
Műszaki ellenőrzés.

2.4. A projektmenedzsment-szervezet bemutatása
Az RMT vizsgálati dokumentációjával egy időben már látható, hogy a közösségi közlekedés jogi és
szervezeti átalakulásokon fog átmenni, amely nagyban meghatározza a projektre létrehozandó
projektmenedzsment-szervezet összetételét. Másik fontos tényező, hogy a változatképzés során
kialakított megoldási lehetőségek szintén nagyban meghatározzák a szervezet összetételét, működési
rendjét. Ezen okoknál fogva a 2. 4. fejezetet a későbbi szállítási ütemek során fejtjük ki részletesebben.
Jelen állapotban a projektmenedzsment-szervezetről elmondható, hogy a projekttel érintett
„stakeholder”-ek szerepeltetése javasolt (Önkormányzat, önkormányzati szervezetek, érintett
közösségi szolgáltatók, stb.).
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3. A PROJEKT HÁTTERE

3.1. Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatok
3.1.1. Városszerkezeti és fejlesztési összefüggések
A várost szerkezeti adottságainak és viszonylagos arányos fejlődésének köszönhetően jelenleg
kiegyensúlyozott állapotok jellemzik úgy a kialakult területhasználat, mind a hálózati elemek és mind
a városműködés terén.
Területhasználat
A jelenlegi területfelhasználásban a lakóterületek dominanciája jellemző (közel 50%), de jelentős
arányt képviselnek (mintegy 21%-ot) a gazdasági területek.
Jelenlegi területhasználat
Területhasználat

Lakóterületek

Közösségi
(intézmény)
területek
Többfunkciós
városias
területek
Iroda-területek
Kereskedelmi
szolgáltató
területek
Gazdasági
területek

Különleges
területek
Hadászati
területek
Városüzemeltetési
területek

Tematikus kategóriák
Telepszerű
Nagyvárosias
Kisvárosias
Kertvárosias
Falusias
Oktatás, kollégium
Egészségügy
Szociális (idősek otthona, gyermekotthon, stb.)
Művelődés - Kultúra
Igazgatás
Egyház
Többfunkciós városias területek
Irodaterületek
Általános kiskereskedelem
Bevásárlóközpont
Vásárcsarnok, piac
Vendéglátás, szórakozás
Kereskedelmi szálláshelyek
Termelés/raktározás
Logisztika
Kutatás+Fejlesztés
Stadion, sportcsarnok, jelentős
sportlétesítmény
Rendvédelmi szervezetek területei
Állatkert
Nyersanyag-lelőhely
Katonai objektumok területe
Gyepes, szórványfás gyakorlóterek
Vízmű területek
Szennyvízkezelés területei
Elektromos alállomás területei
Gázfogadó területei
Távfűtőmű, hőközpont
Hulladékkezelés területei

Alkód
Lt
Ln
Lk
Lke
Lf
I1
I2
I3
I4
I5
I6

Terület
(m2)
1 145 655
162 420
905 455
3 409 999
1 156 432
474 035
47 826
73 037
37 771
81 303
49 732

Területhasználat
összesen

Területhasználat
aránya

6 779 961

5,31%

763 704

0,60%

55 787

55 787

0,04%

O
S1
S2
S3
S4
S5
G1
G2
G3

51 701
764 428
222 354
9 193
35 110
69 236
2 459 184
146 327
297 624

51 701

0,04%

1 100 321

0,86%

2 903 135

2,27%

X1

119 158

X2
X3
X4
F1
F2
V1
V2
V3
V4
V5
V6

81 503
178 185
602 739
852 272
18 702 042
80 336
56 024
56 376
13 143
7 705
250 177

981 585

0,77%

19 554 314

15,32%

T
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Jelenlegi területhasználat
Területhasználat

Közlekedési
területek

Zöldfelületek

Tematikus kategóriák
Temetők
Közúti közlekedési terület
Vasúti területek
Autóbusz-pályaudvar, jelentősebb autóbusz vá.
Repülőtér
Városi közhasználatú zöldfelületek
Szabadtéri sportterület
Egyéb kondicionáló zöldfelület

Természet-közeli
Erdőterület, beerdősült területek
területek
Folyóvizek
Vízfelületek
Állóvizek
Időszakos vízfolyás, egyéb vízfelület
Szántó
Kertgazdálkodási területek
Mező-gazdasági
Gyümölcsös, ültetvények területei
területek
Gyepgazdálkodás területei
Mezőgazdasági üzem
Műszakilag igénybevett, jellemzően meglévő
épületállománnyal
Használaton
kívüli területek
Műszakilag igénybevett, jellemzően beépítetlen
Műszakilag nem igénybevett, beépítetlen
Összesen

Alkód
V7
K1
K2
K3
K4
Z1
Z2
Z3

Terület
(m2)
240 893
5 568 569
1 001 421
15 580
1 795 026
430 622
157 909
613 791

E1

44 313 396

W1
W2
W3
M1
M2
M3
M4
M5

361 922
155 320
78 007
28 608 672
1 737 889
1 151 212
6 325 243
69 396

H1

204 568

H2
H3

711 452
1 483 050

Területhasználat
összesen
704 654

Területhasználat
aránya
0,55%

8 380 596

6,56%

1 202 322

0,94%

44 313 396

34,71%

595 249

0,47%

37 892 412

29,68%

2 399 070
127 678 207

1,88%
100%

3-1. táblázat: Veszprém területi mérlege
Forrás Veszprém MJV TFK – I. kötet

3-1. ábra: Veszprém beépített területeinek mérlege
Forrás Veszprém MJV TFK – I. kötet
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A lakóterületek sűrűsége a beépítés mértéke és a különböző beépítési módok alapján változó. A
terhelést a legjobban a szintterületi mutató (épített szintterület, telekterület) jellemzi. Ez az érték
Veszprémben nem túl magas: a város beépített területeinek ¾-én 0,4 érték alatti, 1,0-es értékű
szintterületi mutatót leginkább a történelmi belváros és a lakótelepek területén találhatóak.
A beépítési sűrűség és lakosok száma, valamint a mobilitási igények szorosan összefüggnek, ezek a
közlekedésfejlesztést megalapozó elemzések fontos elemei.
Az eltérő területhasználatú területeket különböző nagyságú forgalmak jellemzik. A város esetében a a
nagy forgalmú lakóterületek, gazdasági területek és kereskedelmi, szolgáltató területek aránya
kiugróan magas, ami a tervezés során figyelembe veendő.

3-2. ábra: Szintterület sűrűség
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet

Forgalomvonzó intézmények elhelyezkedése a városban
A városban több olyan létesítmény van, mely a várostérség több településéről (és a város teljes
területéről) jelentős forgalmat vonz. Ilyen létesítmények közé tartozik a Veszprém Aréna, a
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vasútállomás, az autóbusz pályaudvar, a Pannon Egyetem, a Megyei Kórház, de a kulturális
intézmények is, mint a Hangvilla, az Állatkert, vagy a Petőfi Színház.
A szolgáltatások és az ipar jelentősége megnőtt, így mostanra a megye és a régió egyik legnagyobb
kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és ipari központjává vált a város.
Veszprémben két gimnáziumban és a többi iskolában működő gimnáziumi osztályokban, mintegy 2500
tanuló tanul. Fontos kiemelni, hogy jelentős részük, mintegy a 40%-uk nem veszprémi.
A szakközépiskolai intézményben, mintegy 3500 diák tanul. Mivel magas a más településről a városba
tanulni járók száma, sokan kollégiumban laknak. A Veszprémi Középiskolai Kollégiumban 700 diák van
elszállásolva.

3-3. ábra: Intézményi területek
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet
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3-4. ábra: Hipermarketek és szupermarketek elhelyezkedés Veszprém területén
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet

3-5. ábra: Oktatási intézmények elhelyezkedése Veszprém területén
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet
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3-6. ábra: Kereskedelmi, szolgáltató területek
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet

3-7. ábra: Kereskedelmi, szolgáltató területek
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet
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3.1.2. Veszprém településhálózatban betöltött helye és térségi szerepkörei
3.1.2.1. Veszprém szerepe az országos településhálózatban
Bár a rendszerváltás óta számos gazdasági szerepkörrel is kiegészültek Veszprém funkciói, a
megyeszékhelyre elsősorban továbbra is, mint hagyományos igazgatási, oktatási, kulturális központra
tekintünk. Első központi funkciói 1000 éves múltra tekintenek vissza, a vallási, püspöki központ
alapozta meg a varos hírnevét, máig tartóan meghatározva a város egyházi szerepköret.
Veszprémet napjainkban leginkább turisztikai funkciói teszik országos jelentőségű településsé.
Kiemelkedő az állatkert, mely a Dunántúl legnépszerűbb állatkertje. A folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően a vonzerő fenntartása biztosított.
A város országos hírnevét és jelentőségét öregbíti számos évről-évre megrendezésre kerülő és több
tízezer látogatót vonzó fesztivál, mint például az Utcazene Fesztivál, a VeszprémFest vagy a Gizella
Napok.
Az egyházi élet kiemelkedő jelentőségű megtestesítője a Veszprémi Érsekség. Hitélete mellett kiterjedt
intézményhálózatot működtet: alapítványokat, közoktatási, szociális, kulturális, igazgatási
intézményeket, kollégiumokat és levéltárat tart fenn. Szintén országos jelentőségű a hittudományok
oktatásában az Érseki Hittudományi Főiskola.
3.1.2.2. Veszprém regionális, megyei és járási szerepkörei
Veszprém térségi szerepét az országos jelentőséget biztosító jellemzők mellett elsősorban gazdasági
szerepének köszönheti. A megye legnépesebb városa fontos foglalkoztatási központ. Veszprém
intézményei, a különféle vállalkozások és tevékenységek a városban és annak környékén élők számára
is munkalehetőséget biztosítanak.
A 2011-es népszámlálás adatai szerint a Veszprémben foglalkoztatottak, mintegy 40%-a, 13994 fő nem
helyi lakos. A munkavállalási célú beingázásból legnagyobb arányban Balatonalmádi, Zirc és Várpalota
részesedik.
Veszprém térségi szerepét erősíti, hogy itt található a Csolnoky Ferenc Kórház, mely a Dunántúl egyik
legfontosabb egészségügyi intézménye, szerepe ugyanis túlmutat a megye határain is. A kórház az
Észak-dunántúli egészségügyi nagytérség (1,36 millió fő) egyik kiemelten fontos és sokoldalú
szakmaisággal rendelkező, térségi társközpont szerepet betöltő intézménye.
Oktatási szempontból Veszprém legjelentősebb intézménye a Pannon Egyetem. Öt kara
(Gazdaságtudomanyi, Mérnöki, Modern Filológiai és Társadalomtudományi, Műszaki Informatikai Kar,
valamint a Keszthelyen működő Georgikon/agrár/) a tudományok széles spektrumát lefedi. Az
egyetem a veszprémi oktatási helyszíneken kívül több egyéb településen is rendelkezik képzési hellyel,
K+F kapcsolatban áll helyi cégekkel, és kapcsolatai révén Veszprém a nemzetközi tudományos életnek
is a részévé vált.
Veszprém a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvárral, a régió közigazgatási központjával
különleges kapcsolatban van. A két város funkciómegosztáson alapuló együttműködés révén
társközpontokként működik. Székesfehérvár gazdasági fejlettsége a környék gazdaságát is serkenti,
ugyanakkor Veszprém önálló egyetemével magasabb szintű tudásbázist biztosít és a régión túlról is
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vonzza a hallgatókat. A mérnöki, informatikai és üzleti tudományokra jelentős hangsúlyt fektető
veszprémi Pannon Egyetem szoros kapcsolatban áll a környék vállalkozásaival is. Veszprémnek régiós
szinten tehát meghatározó szerepe van a kultúra (színház, kiállítások), oktatás, tudomány, K+F,
gazdaság munkaerőpiac, a közlekedés, az egészségügy és a turisztika területén.
A város megyeszékhelyként számos közigazgatási központi funkciót ellát, multifunkcionális centrum
szerepet tölt be. Bizonyos területeken ugyanakkor „versenyeznie” kell Győrrel: a pápai kistérség közlekedési okok miatt - inkább a nyugat-dunántúli központ felé orientálódik. Veszprémnek a
közlekedésben (helyközi vasút és buszjáratok) és a közművelődésben (könyvtár, művelődési
központ) vannak alapvetően megyei szintű szerepei.
3.1.2.3. Veszprém vonzáskörzetének lehatárolása
Vészprém vonzáskörzetét több szempont alapján is lehatárolhatjuk:






A Veszprémi járáshoz a megyeszékhellyel együtt 19 település tartozik. Ezek a következők:
Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprém,
Veszprémfajsz, Vöröstó
Különböző szervezetek illetékességi területe alapján:
o a bírósági körzetek a legnagyobbak, a megyében öt bíróság működik, a város illetékességi
területe itt a megye teljes délkeleti felére kiterjed
o a földhivatalok rendszere eggyel több központot tartalmaz, így a veszprémi hivatal
illetékességi területe ez esetben a Balaton-parti településekre nem terjed ki
o a munkaügyi hivatalok a fentieknél sűrűbb hálózatot képeznek, így a város illetékességi
területe még kisebb
Funkcionális várostérség: A funkcionális várostérség települései a város szolgáltatásai
(munkahelyek, óvodai- es iskolai ellátás, egyetemi oktatás, egészségügyi járóbeteg- és
szakellátás, kulturális események stb.) miatt Veszprémet a térség központi településének
tekintik. Veszprém funkcionális várostérsége nagyjából a város 20-25 km-es körzetét fedi le
(lásd 3-8. ábra).
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3-8. ábra: Veszprém funkcionális vonzáskörzete
Forrás: Integrált Településfejlesztési Stratégia

A munkavállalási céllal a városba ingázók száma a 2011-es népszámlálás adatai szerint 13994 fő. A
vonzáskörzet nagyjából koncentrikus, vagyis a távolság növekedésével csökken az ingázók száma. Ez
csupán Fejér megye határán törik meg átmenet nélkül (lásd 3-9. ábra).

3-9. ábra: A Veszprémbe ingázó munkavállalási célú ingázók (2011)
Forrás: Integrált Településfejlesztési Stratégia
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3.1.2.4. Veszprém városszerkezeti jellemzői
Veszprém az Északi- és a Déli-Bakony határát jelentő Séd völgyében kialakult település, a VeszprémNagyvázsonyi medence északkeleti felén helyezkedik el. A hegységközi medencét hazai viszonyok
között magas, 300 méteres tengerszint feletti magasság jellemzi, ennek alacsonyabb, 250 méteres
keleti felén települt hazánk legmagasabban fekvő megyeszékhelye. A medencét földtani szempontból
dolomit és mészkőképződmények építik fel, melyek a város területén – annak gazdag vertikális
tagoltságából fakadóan – számos helyen felszínalkotó kőzetként kibukkannak. A „királynék városa”
ezen fennsík a Séd-völgye által feltagolt hét dombjára és a köztük lévő völgyekbe települt. A városon
belüli 30-60 méteres szintkülönbség, kiegészülve a különleges épített környezettel, egyedi városképet
kölcsönöz Veszprémnek.
A városképi szempontból egyedülálló Veszprémben a morfológiai viszonyok egyben a város
szerkezetét is meghatározzák. Az egyes városrészek közötti kapcsolattartásban fontos szerepe van a
Séd völgyhálózatának. A középkori városmag körül először itt, a völgyekben telepedett meg a lakosság,
majd innen terjeszkedett tovább a dombtetők, a fennsík irányába. A városszerkezet a domborzati
adottságokhoz igazodva alakult ki, a gyűrűs elemeket sugárirányú utak tagolják. A későbbiekben az
iparfejlesztés és a nyomában létrejövő és tömegessé váló lakásépítés, valamint a Pannon Egyetem és
a hozzá kapcsolódó létesítmények alakítottak ki új városrészeket. A település legsűrűbben lakott
részein (Jutasi úti lakótelep és Cholnoky város) él a város népességének több mint fele. A lakó és
intézményi területek között jelentős zöldfelületek alakultak ki, míg a város északi részén az ipari,
kereskedelmi és közlekedési területek dominálnak. Itt telepedtek le a város legnagyobb termelő ipari
foglalkoztatói (Continental Automotive Hungary Kft., a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.). Az
északit követően megindult egy újabb ipari terület kialakulása is, a körgyűrű déli részén, a
Balatonfüredről érkező 73. sz. főút csomópontjában.
3.1.3. Társadalmi alapadatok
3.1.3.1. Lakónépesség alakulása Veszprémben
Veszprém lakossága 2014. január 1-én 60788 fő volt, mellyel az ország 16. legnagyobb települése. A
város a megye népességének 17,3%-át, a Veszprémi járás lakosságának 74%-át alkotja. Területe 126,9
km², népsűrűsége pedig 479 fő/km², ami a megyeszékhelyek között átlagosnak mondható.
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3-10. ábra: Lakónépesség alakulása
Forrás: KSH
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Veszprém lakossága 1950 és 1994 között négyszeresére nőtt, elsősorban az iparosítás, az egyetem és
a kutatóintézetek idetelepülésével. A csúcsot jelentő 66000 főről a város lakossága mára 60000 fő
körülire csökkent, ám a természetes fogyás mára megállt és stabilizálódni látszik a népesség.
A lakosság korösszetétele az országos tendenciákhoz igazodva egyre inkább az idősek felé tolódik. Az
öregedési index – vagyis a 65 évnél idősebb népesség aránya a 14 évesnél fiatalabb generáció
lélekszámához viszonyítva – 2013-ban 126% volt. A 65 év felettiek aránya a teljes népességhez
viszonyítva (16%) azonban kedvezőbb, mint az országos, vagy a többi megyeszékhely adata. A
munkaképes korú lakosság (15-65 év közötti népesség) aránya 71%.
3.1.4. Gazdasági alapadatok
3.1.4.1. Gazdálkodási szerkezet, fontosabb gazdálkodó szervezetek
A város a rendszerváltozás utáni gazdasági hanyatlás után erőteljes fellendülő pályára tudott állni,
miközben a város gazdasági szerkezete is jelentősen átalakult. A korábbiakhoz képest a szolgáltatások
és az ipar jelentősége megnőtt, így mostanra a megye és a régió egyik legnagyobb kereskedelmi,
szolgáltató, oktatási és ipari központjává vált.
Veszprémben több mint 7.000 működő gazdasági szervezet volt 2013-ban, ami a város
népességszámához viszonyítva figyelemreméltó érték. Az 1990-es évektől jelentős növekedés
tapasztalható a vállalatok számát tekintve, majd 2005 után számuk elkezdett enyhén csökkeni. A 2008as válság alig éreztette a hatását, a cégek nem szűntek meg, sőt 2009-től újra fellendülés kezdődött,
és tovább gyarapodtak a vállalatok nem csak számban, hanem termelékenységben is.
A vállalkozások 37-63%-a társas, illetve egyéni formában lett bejegyezve. A vállalkozások mérete az
alacsonyabb létszám-kategóriák felé tolódik el, a nagyobb cégek mind arányukban, mind számukban
csökkentek az utóbbi években. 2010-ben a 9 főnél kevesebb személyt foglalkoztató cégek aránya 96%os volt, a 10 és 19 fő közötti vállalatok adtak ki további 2%-ot és csak szintén 2% volt a 20 fő fölötti
létszámú vállalatok (ebből 55 db 50-249 fős). 250 fő feletti cégek darabszáma nem jelentős, viszont a
körülbelül tucatnyi cégnél összesen majdnem 9 ezer főt foglalkoztatnak.
A vállalkozások számát nemzetgazdasági ágak szerint vizsgálva elmondható, hogy 2010-ben a
szolgáltató szektorban végeztek valamilyen tevékenységet a legtöbben (47%), ezen belül kiemelkedőek
az információ és kommunikáció, pénzügyi szolgáltatások, ingatlanügyek területei. Jelentős a
kereskedelemi (15%), valamint a közszolgáltatást nyújtó (11%) vállalatok aránya. Utánuk következnek
az építőipari (7%), mezőgazdasági (6%), szálláshely szolgáltató és vendéglátó (6%), valamint a
feldolgozóipari (5%) vállalkozások száma.
A foglalkoztatott létszám szempontjából a legjelentősebb foglalkoztatók a Csolnoky Ferenc Megyei
Kórház (1500 fő), a Continental Automotive Hungary Kft. (1000 fő), az elektronikai alkatrészek
gyártásával foglalkozó Baluff Elektronika Kft (700 fő), a Bakonykarszt Zrt. (402 fő) és a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. (316 fő).
3.1.4.2. Idegenforgalom, turizmus
Veszprémben döntően egyedi hangulatú, közepes és kis kapacitású szálláshelyek találhatók. A
vendégéjszakák száma az elmúlt tíz évben hullámzóan alakult, 2007-ig növekedett, azt követően 2010ig csökkent, azóta ismét növekszik, ám 2013-ig nem haladta meg a 2007-es rekord évet (128000 fő).
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Tekintve, hogy Veszprém idegenforgalmára a Balaton közelsége erőteljes hatással van, a szezonalitást
is leginkább ezzel magyarázhatjuk. A két nyári hónapban (július-augusztus) kiugróan megnő a látogatók
száma.
Jóllehet a városban nincs ötcsillagos szálláshely, Veszprém így is jelentős konferencia- és üzleti
turizmust vonz évről évre. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a város több 80-100 férőhely
kapacitású bentlakásos konferenciák rendelkezésére alkalmas szálláshellyel is rendelkezik.
A veszprémi turisztikai kínálat többek között olyan intézményeken és programokon alapul, mint az
Állatkert, a Veszprémi Vár, a Laczkó Dezső Múzeum, illetve az évente megrendezésre kerülő
Veszprémfeszt, az Utcazene fesztivál vagy a Gizella Napok.
3.1.4.3. Oktatás, kultúra
Veszprémben az igényekhez igazodva az utóbbi években folyamatosan bővült a bölcsődei férőhelyek
száma, jelenleg 474 férőhelyen, mintegy 470 kisgyermeket gondoznak, így a kihasználtság gyakorlatilag
100%-os. A bölcsődékbe csak helyiek járnak.
Az óvodai ellátásról kilenc intézmény gondoskodik (hét önkormányzati és két egyházi). Az
önkormányzati óvodákba 2012-ben 1976 gyermek járt. A bölcsődei ellátással ellentétben a veszprémi
óvodákba járó gyerekek 6-7 %-a más településen lakik.
Az alapfokú oktatás 12 általános iskolában zajlik. Az önkormányzat által működtetett iskolákba 2012ben 4100 gyermek járt. Mint a környék természetes központja Veszprém számos kisebb település
gyermekei számára is biztosítja az általános iskolai ellátást (a bejárók aránya 16%). Az általános iskolák
városon belüli földrajzi elhelyezkedése kedvező, a városközpontban és a lakótelepeken egyaránt van
iskola.
A középfokú oktatás összesen hét gimnáziumban (öt állami, egy-egy egyházi és alapítványi) történik.
Az öt állami intézménybe 1800-an járnak, a bejárók aránya magas (40%). A gimnáziumok eloszlása már
koncentráltabb, jellemzően a belvárosban vagy annak peremén találhatók. A gimnáziumok mellett öt
szakközépiskola is működik a városban, ahova összesen 1480-an járnak. Ezenkívül öt szakiskola is
üzemel, ahol a diákok csak szakmát tanulnak, nem tesznek érettségi vizsgát. A bejárók aránya a
szakközépiskolákban 56 %, míg a szakiskolákban 63 %.
A térség meghatározó felsőfokú oktatási intézménye a Pannon Egyetem. Az egyetem öt karából négy
- Gazdaságtudományi Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki
Informatikai Kar – Veszprémben működik (A Georgikon Kar Keszthelyen van). Szintén felsőfokú képzés
zajlik a Veszprémi Érseki és Hittudományi Főiskolán. A Pannon Egyetemen mintegy 8261 hallgató végzi
tanulmányait, az Érseki és Hittudományi Főiskolán pedig 204-en.
Az egészségügyi ellátást leginkább a Csolnoky Ferenc Kórház biztosítja. A kórházi ágyak száma 1093 fő,
mely jellemzően 80 % feletti kihasználtsággal működik. Az intézmény nemcsak Veszprém megye,
hanem a régió egyes területeit is kiszolgálja. A kórház fejlesztése folyamatosan zajlik, így évről évre
egyre magasabb szolgáltatási színvonalat nyújt a rászorulóknak.
Veszprém városát hagyományosan a gazdag és sokoldalú kulturális élet jellemzi. A város kulturális
arculata sokszínű hagyományok alapján fejlődött, már az államalapítás korától egészen napjainkig. A
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város kulturális élete jelentősen befolyásolja lakóinak életminőségét, identitástudatát és kötődését.
Ennek a fontos területnek a sokszínűségét az alábbi fő elemek biztosítják:






szellemi örökség és helyi tradíciók
az épített környezet kiemelkedő kulturális értékei
a műemlékek, helyi értékek múzeumok, színházak, közösségi házak
kulturális intézmények és azok által biztosított színes kínálat
kulturális rendezvények
3.1.5. Környezeti jellemzés
3.1.5.1. Természeti környezet

Veszprém az Északi- és a Déli Bakony határán a Séd völgyében, a Veszprém-Nagyvázsonyi medencében
fekvő település. A város a Séd által feltagolt hét dombra és a köztük lévő völgyekre települt. Ennek
köszönhető a tájképi szempontból igen jelentős – 30-60 m – vertikális tagoltság. Veszprém átlagosan
250 m-rel a tengerszint felett terül el, ezzel hazánk legmagasabban fekvő megyeszékhelye.
A város éghajlati jellemzői magukon viselik a Dunántúl magasabban fekvő területeinek jellemvonásait.
Az évi középhőmérséklet 9,7 °C, mely kicsit elmarad az országos átlagtól. A napsütéses órák száma
1960-1980 óra, míg az évi csapadékmennyiség 600 mm körül alakul. Az uralkodó szélirány nyugati,
északnyugati, ami a várost délről elkerülő 8-as főút miatt kedvező.
A város vízkészlete teljes egészében karsztvízből származik. A számos esetben nyílt karszton
elhelyezkedő település számára tehát kiemelten fontos a karsztvíz bázis védelme. Leginkább a
nitráttartalom növekedése jelent kockázatot.
Veszprém egyetlen országos jelentőségű védettségű természeti értéke a Gyulafirátót lápterülete. A láp
a tektonikus mélyedésekben összegyűlt karsztvíz hatására alakult ki. A város közigazgatási határán
belül négy Natura 2000 terület található: Csatár-hegy és Miklós Pál hegy, Kádártai dolomitmezők
valamint Papod és Miklád. „Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek” számít az ürgéiről
híres Szentkirályszabadjai Különleges Természet-megőrzési Terület.
3.1.5.2. Épített környezet
Veszprém tájképi karakterét alapvetően a várost tagoló dombok és völgyek természetes adottságaihoz
illeszkedő városépítészet határozza meg. Ezen karakter legmarkánsabb eleme a 40 magas
dolomitsziklára épült Vár. A látvány másik szintén meghatározó eleme a Jeruzsálem hegyet és a
Temetőhegyet összekötő Szent István völgyhíd, mely 50 m magasságban húzódik a Séd patak felett. A
Temetőhegyen található a Szent László templom, mely impozáns látványt nyújt. A város egyik jelképe
a Tűztorony, mely napjainkban kilátóként funkcionál.
A történelmi városmag – a Vár és környéke – számos értékes épülettel és látványelemmel bír. A város
turisztikai vonzerejének meghatározó elemei itt találhatók.
Veszprém – számos nagyobb városunkhoz hasonlóan – különböző történelmi korokból származó
épített örökséggel rendelkezik. Az országos szintű területi védelemről a 2001. évi LXIV. törvény a
kulturális örökség védelméről rendelkezik. Ennek értelmében Veszprém esetében műemléki terület a
Vár, az Óváros tér, a várlejtők, a Benedek-hegy, valamint Buhim városrész egy része.
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3.1.6. Előzetes talajvizsgálati jelentés
3.1.6.1. Feladat ismertetése
Feladatunk részét képezte a Veszprém városában található vasúti pályaudvarhoz és busz
pályaudvarhoz tartozó előzetes talajvizsgálati jelentés készítése irodalmi adatok felhasználásával
3.1.6.2. Geotechnikai kategória
A meglévő állomás épületek (buszpályaudvar, vasútállomás épületei) korszerűsítésre, felújításra
kerülnek a projekt kapcsán. Az épületek a méretei és fontosságuk miatt a 2. Geotechnikai kategóriába
sorolhatóak
Geotechnikai kategória
építmény
talajkörnyezet
épített és
környezet

természeti

természeti hatás
kockázat
vizsgálatok
tervezés
speciális
mélyépítési
technológiák
felügyelet, megfigyelés
példák

1

2

3

kisméretű, egyszerű
nem kedvezőtlen

nagy, szokatlan
kedvezőtlen

jelentéktelen
kicsi
egyszerű (azonosító)
rutin módszerek

hagyományos, átlagos
szokványos
veszélyeztetése
vélelmezhető,
vizsgálandó
szokványos
közepes
rutin labor és terepi
szokásos eljárások

nem alkalmaznak

alkalmaznak

nincs veszélyeztetve

szemrevételezéssel
szokványos mérések is
1-2 emeletes épület
sík- és cölöpalap
250 kN.100 kN/m teher támfal, gödör, horgony
gödör és támfal 2 m-ig
földmunka
3-2. táblázat: Geotechnikai kategória

védelme külön
intézkedéseket kíván
nagy
nagy
speciális, kiegészítő
speciális módszerek
alkalmaznak újszerűeket is
speciális mérések is
magas súlypontú épület
nagy tereplépcső
víztelenítés, talajjavítás

3.1.6.3. Felhasznált adatok, források, szabványok, szakirodalom







MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 1. Rész: Általános szabályok.
MSZ EN 1997-2:2007 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 2. Rész: Geotechnikai vizsgálatok.
Dr. Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés - Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó európai
geotechnikai szabványok alapján (Business Média Magyarország Kft., Budapest, 2008.)
Dr. Hartai Éva: Magyarország földtana (ME, Miskolc, 2008)
Magyarország földtani térképe, M=1:100 000 (MÁFI, 2005, Budapest)
GeoRisk - Földrengéskutató Intézet honlapja - www.georisk.hu
3.1.6.4. Helyszíni viszonyok

Veszprém város Építésföldtani atlasza alapján a vasútállomás a Dunántúli hegységet alkotó fődolomit
formáció és egy feltöltődő terület határán helyezkedik el. A buszpályaudvar a Séd pataktól délkeletre
fekszik a Veszprémi Márga formáció és a Fődolomit formáció határán.
A terület geológiai felépítése a következő nagyobb csoportokba sorolható:


mélyben fekvő alapkőzetek (felső triász korú) rétegek: Fődolomit, tömeges dolomit, márga,
márgás mészkő,
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a jelenlegi térszínt borító fiatal pleisztocén tömeges dolomit, márga, márgás mészkő rétegek

3-11. ábra: Magyarország földtani térképe - Veszprém
Forrás: mfgi.hu

3.1.6.4.1. Szeizmicitás
Veszprém település szeizmicitására jellemző tervezési adatok: a horizontális gyorsulás értékek 50 évre,
10% meghaladási valószínűség mellett (1/475 év gyakoriság) az alapkőzeten agR = 0,14 m/s2 [5]. A
horizontális gyorsulásértékekből meghatározott relatív gyorsulás szélsőértékek: a’g = 1,37. A relatív
gyorsulásértékek alapján (az MSZ EN 1998-1 - EuroCode 8 - nemzeti melléklet besorolása szerint) a
terület a 4. zónába tartozik.
3.1.6.4.2. Vasútállomás területe
A vasútállomás tágabb területén a felszín alatt 1.50m mélységben pleisztocén agyagos, iszapos,
kőzetlisztes kőzettörmelék és görgeteg jelentkezik illetve az állomás területéről nyugatra a Séd patak
irányába és azon túl megjelenik a felső triászi törmelékes, kavicsos dolomit, meszes dolomit. A 3.50m
mélységben és az alatti mélységben már a dolomit, meszes dolomit a jellemző. A földtani adottságok
miatt talajvízre nem kell számítani, de karsztvíztartó kőzetekre a felszín közelében igen
3.1.6.4.3. Buszpályaudvar területe
A buszpályaudvar környezetében a felszín alatt egészen 3.50m mélységig negyedidőszaki lösz,
kőzetliszt, iszap és agyag jelentkezik a földtani térkép alapján. 3.50m alatt már megjelenik a szilárd
mészkővel és/vagy dolomittal tagolt márga és palás agyag
3.1.6.4.4. Hidrogeológiai viszonyok
Szakirodalmi adatok alapján és talajvíztérképek alapján az állomások területén talajvízzel nem kell
számolni, lásd 3-12. ábra.
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3-12. ábra: Magyarország talajvíz térképe - Veszprém
Forrás: mfgi.hu

A földtani adottságok miatt karsztvíztartó kőzetek találhatók a felszín közelében. Az állomástól északkeletre eső területeken kavics, homok és agyagos, iszapos kőzetek váltakoznak. Itt talajvíz
megjelenésére is lehet számítani a felszín alatt 5.0 méterre.
3.1.7. Környezeti alapadatok
3.1.7.1. Földtani közeg és talaj
A földtani közeg és a talaj védelme Veszprém térségében különösen fontos, mert karsztosodott
területen fekszik a város, amelyen sekély termőrétegű rendzina talajok fejlődtek ki. A repedezett
karbonátos kőzetekben a különféle szennyeződések hamar nagyobb mélységekbe tudnak leszivárogni
és könnyen el tudják szennyezni a karsztvizeket. Mivel a területen az ivóvízbázisok részben karsztvízre
települnek, ez az emberi egészségre fokozott kockázatot jelent és a földvédelem kiemelt figyelmet
érdemel.
3.1.7.2. Felszín alatti vizek
Veszprém település közigazgatási területén összefüggő talajvíztükör csak a Séd-patak Veszprém alatti
völgyében tud kialakulni, ahol 0-5 m-rel húzódik a felszín alatt. A 3-13. ábra mutatja, hogy a
vasútállomás térsége már a magasabb felszín alatti víztükörrel jellemezhető területre esik. Vízkémiai
összetétele kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, keménysége 15-25nk° közötti, szulfáttartalma
60 mg/l alatti és helyenként magas a nitrát koncentrációja. Utóbbi mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezésre utal. A felszín alatti vizek mennyisége csekély.
A mélyebben található felszín alatti vizekbe (karsztvizek) mélyülő kutak száma kevés, mélységük és
vízhozamuk nagy szélsőségek között ingadozik. Utóbbi a karsztos területek jellemzője.
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3-13. ábra: A felszín alatti víz elhelyezkedése
Forrás: MFGI

Jelenleg a vizsgált területen a k.1.1. jelű víztest jó mennyiségi állapotban van, azonban a karsztvíztesten
belül Veszprém térségében az utánpótlódás és a vízkivétel közel azonos mértékű, ezért a vízkivétel
ebben a térségben jelentősen nem növelhető tovább. Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint
a k.1.1. víztest esetén nem lehetséges a szükséges jó állapot elérése 2015-ig, ezért a kitűzött
célhatáridő 2027.
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a k.1.1. víztesten a nitrát és ammónium
szennyezéseket a kommunális hulladéklerakók, állattartó telepek, valamint a mezőgazdasági és
települési területekről származó diffúz szennyeződések okozzák.
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3-14. ábra: A veszprémi ivóvízbázisok védőterületeinek kiterjedése
Forrás: Veszprém Megyei Jogú Város Településfejlesztési Terve
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3.1.7.3. Felszíni vizek
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján Veszprém az 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
tervezési alegységen található. A tervezési alegység a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer vízgyűjtő területét
foglalja magában. A vízrendszer gerincét a Nádor-csatorna adja, amely 110 km hosszon szeli át a
Mezőföld és a Sárrét térségét. Jelentősebb mellékvízfolyásai a Gaja-patak, a Veszprémi- Séd, illetve a
DinnyésKajtori-csatorna.
A terület a veszprémi Séd-patak vízgyűjtő területéhez tartozik és mérsékelten vízhiányos. A Séd
vízállása 19-190 mm, vízhozama 0,2-26 m3/s között ingadozik és erős karsztos jellegű kiegyenlítődést
mutat. Kisvizek nyár végén és ősszel, árvizek főleg tavasszal fordulnak elő. A vízminőség III. osztályú, és
Veszprém alatt tovább romlik. A száraz időszakokban a jelentős vízhiány, a nagyvizes időszakokban
viszont az elöntések jelenthetnek problémát.
3.1.7.4. Levegőkörnyezet
A városa a Séd patakot övező dombokon és völgyekben terül el, három kistáj találkozásánál: északról,
északnyugatról a Bakony hegyvonulata, délről a Balaton-felvidék, keletről pedig a sík
Mezőföldészaknyugati nyúlványa által határolt, átlagosan 270 m tengerszint feletti magasságú
Veszprémi-fennsík területén. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s
alatti, a fennsíkon 3,5 m/s körüli.
Éghajlati jellemzők
Értékek
Hőmérséklet évi középértéke
9,6 0C
Abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga
33,0 0C
Abszolút hőmérsékleti minimumok sokévi átlaga
- 15,0 0C
Évi csapadékösszeg
600 mm
Hótakarós napok átlagos száma
40 nap
Átlagos maximális hó vastagság
26 cm
A napsütéses órák évi összege
1970-1990 óra
Átlagos szélsebesség
3 m/s
3-3. táblázat: Veszprém város éghajlati jellemzői
Adatok forrása: Magyarország kistájainak katasztere

3.1.7.4.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
tartalmazza. A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló” 4/2011. (I.14.) VM rendelet
határozza meg, melynek egészségügyi határértékeit a 3-4. táblázatban adjuk meg.
Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat
Kén-dioxid
250
125
50
III.
Nitrogén-dioxid
100
85
40
II.
Szén-monoxid
10.000 5.000 3.000
II.
Szálló por PM10
50
40
III.
Nitrogén-oxid*
200
150
II.
3-4. táblázat: Légszennyező anyag
*Tervezési irányérték a 71/2012. (VII.16) VM rendelet által módosított 4/2011. (I.14) VM rendelet alapján
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Határérték

Célérték

120 g/m3
melyet 2009.
december 31-ig
egy naptári évben,
hároméves
vizsgálati időszak
átlagában 80
napnál többször
nem szabad
túllepni.

120 g/m3
melyet 2010. évtől, mint első évtől
kezdve hároméves vizsgálati időszak
átlagában egy naptári évben 25
napnál többször nem szabad
túllépni. Amennyiben a három évre
vonatkozó átlagot nem lehet
meghatározni teljes és egymást
követő éves adatok alapján, akkor a
célértékek
betartásának
ellenőrzéséhez
megkövetelt
minimális éves adat: egy évre
vonatkozó éves adat.

Hosszú távú
célkitűzés
120 g/m3
amely egy naptári év
alatt mért napi 8 órás
mozgó
átlagkoncentráció
maximuma.
A
hosszú
távú
célkitűzés elérésére
vonatkozó
időpont
nincs meghatározva.

Veszélyességi
fokozat

I.

3-5. táblázat: Az egészségügyi határértékek az ózon esetén
Adatok forrása: 4/2011. (I.14.) VM rendelet

A légszennyező anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I.
különösen veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.
Háttérszennyezettség, zóna besorolás
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010 (XII.23.) Kormány rendelet II.
fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni.
A zónába sorolás kritériumait a 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző
zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.
Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló
4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.
Veszprém a 4. Székesfehérvár-Veszprém légszennyezettségi zónába tartozik, a zónacsoportokba (A-tól
F-ig) történő besorolása az alábbi 3-7. táblázatban látható.
Zónacsoport a vizsgált szennyező
anyagok szerint
4. Székesfehérvár-Veszprém

Kéndioxid
F

Nitrogéndioxid
C

Szénmonoxid
F

Szilárd
(PM10)
D

Benzol
F

3-6. táblázat: Az egészségügyi határértékek
Adatok forrása: 4/2002. (X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete

A módosított jogszabály a PM10- ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra
vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. B-től F-ig terjedő kategóriákhoz
koncentráció tartományok rendelhetők:
ZÓNÁK
B zóna
C zóna
D zóna
E zóna
F zóna

SO2 (μg/m3)
125 felett
75-125
50-75
50 alatt

NO2 (μg/m3)
58 felett
40-58
32-40
26-32
26 alatt

PM10 (μg/m3)
44 felett
40-44
14-40
10-14
10 alatt

CO (μg/m3)
5000 felett
3500-5000
2500-3500
2500 alatt

3-7. táblázat: Koncentráció tartományok
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B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő.
Az A – D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki
becslés az előírt meghatározási módszer.
3.1.7.4.2. Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai
Az OLM az automata működésű (on-line) mérőhálózatból és a manuális (szakaszos) mérőhálózatból áll.
A településre jellemző levegőminőségi értékeket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
részeként Veszprém, Kádár utcában működő automata mérőállomás adatai, valamint egyes
légszennyező anyagok esetében a manuális mérőállomások (Megyeház tér, Halle utca) adatai jellemzik
(3-15. ábra).

Halle utca 1.
Patak tér 4.
Megyeház

tér

Kádár

3-15. ábra: Automata (kék) és manuális (piros) mérőállomások helyzete
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Mérés

20132014
fűtési
félév
2014 nem
fűtési
félév

SO2
NO2
CO
Ózon
PM10
Hat.é.
Hat.é.
Hat.é.
Hat.é.
Hat.é.
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
Átlag
túllép.
túllép.
túllép.
túllép.
túllép.
3
3
3
3
3
%
%
%
%
%
g/m
g/m
g/m
g/m
g/m
Veszprém, Kádár utca

8,76

0

18,94

0

609,96

0

31,02

0

13,62

1,18

6,33

0

13,20

0

642,44

0

63,65

0

11,45

0

3-8. táblázat: Veszprémben, a Kádár utcában működő automata mérőállomás adatai 2013. óta a nem fűtési
(április-szeptember) és fűtési (október-március) félévekben

Időpont (év)

2009
2010
2011
2012
2013
ÁTLAG

SO2

3,82
6,12
5,30
9,56
6,86
6,33

NO2

CO
Ózon
3
Átlag (g/m )
Veszprém, Kádár utca
21,68
643,45
47,73
21,00
830,42
50,57
22,47
804,11
50,95
17,80
722,10
53,38
15,95
603,00
51,43
19,78
720,62
50,81

PM10

Benzol

25,21
27,67
26,14
15,03
17,07
22,23

2,16
2,56
2,66
1,38
2,19

3-9. táblázat: A légszennyező anyagok koncentráció éves átlagértékének alakulása az automata
mérőállomás adatai alapján

4.

Időpont (év)

2009
2010
2011
2012
2013
ÁTLAG

Manuális mérőállomások
Megyeház tér
Halle utca
Patak tér
NO2
Ülepedő por
3
Átlag (g/m )
Átlag (t/km2)
35,90
22,14
61,90
41,42
23,22
113,60
36,58
21,54
55,60
34,18
14,33
40,60
33,26
13,89
36,27
19,02
67,93

Indikatív mérés
Benz(a)pirén
Átlag (g/m3)
1,30
1,60
2,80
1,20
1,73

3-10. táblázat: A légszennyező anyagok koncentráció éves átlagértékének alakulása a manuális
mérőállomás adatai alapján
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3.1.7.4.3. Légszennyező források
Közlekedés
Veszprém légszennyezettségének legfőbb meghatározó tényezője a közúti közlekedés légszennyező
anyag kibocsátása. A gépjárműforgalom jelentősen befolyásolja a nitrogén-dioxid koncentrációt,
valamint nyári időszakban az ózon koncentrációját. A PM10 esetében szintén hozzájárul a
terheltséghez, azonban a jelentősen terhelt időszakokban nem a közlekedés a fő kiváltó oka. A
benz(a)pirén terhelés kialakulásában szintén nincs döntő befolyása a közlekedésnek, erre a szilárd
tüzelőanyagok elégetése van nagyobb hatással. Az illékony szerves vegyületek és PAH vegyületek
szintén a fosszilis tüzelőanyagok tökéletlen égéséből származnak, de a magasabb koncentrációk
szintén csak téli időszakban jellemzőek.
A közlekedés légszennyezése azért is veszélyes, mivel felszín közelben, a légzési zónában történik.
A tehergépkocsi forgalom elsősorban csak a települést elkerülő főúton, valamint településen belül az
áruszállításhoz kapcsolódóan jelenik meg, ezért a személygépkocsi és autóbusz forgalomnak
jelentősebb hatása van a levegőminőségre.
Lakossági fűtés
A lakossági fűtés nitrogén-dioxid kibocsátása lényegesen kisebb mértékű, mint a közlekedésből
származó, és csak a téli időszakban jelent légszennyezési forrást. PM10 esetében viszont a lakossági
tüzelőanyag felhasználás nagyban meghatározza a szennyezettség mértékét a téli időszakban, főként
a családi házas vagy falusias beépítésű területeken.
Veszprémben a távfűtő hálózat földgáz alapú, a lakások 34 %-át érinti.
Ipari tevékenység
A Veszprémben jellemző ipari tevékenységek főként olyan technológiákat alkalmaznak, melyek
szennyezőanyag kibocsátása nem jelentős, határérték alatti.
Az ipari források hozzájárulása a nitrogén-dioxid terheltséghez kedvezőtlen meteorológiai viszonyok
esetében 4-8 μg/m3. Ez arra enged következtetni, hogy döntően nem az ipari nitrogén-dioxid
kibocsátások okozzák a településen a 100 μg/m3 órás egészségügyi határérték feletti koncentráció
értékeket, amelyek a település gépjárműforgalommal terheltebb pontjain fordulnak elő.
Az ipari források szilárd (nem toxikus) por kibocsátása folyamatosan alacsony értékeket mutat, így ezek
nem befolyásolják jelentősen a terhelt időszakok légszennyezettségét.
3.1.7.5. Zaj- és rezgésvédelem
3.1.7.5.1. Előírások
A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó
zajterhelés LAM’kö megítélési szintjét új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken
az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt a 3-11. táblázat szemlélteti.
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Sorszám

Zajtól védendő
terület

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB)
az országos közúthálózatba
tartozó mellékutaktól, a
az országos közúthálózatba tartozó
települési önkormányzat
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a
tulajdonában lévő
települési önkormányzat tulajdonában
gyűjtőutaktól és külterületi lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól,
kiszolgáló úttól,
közutaktól, a vasúti
belterületi elsőrendű főutaktól és
lakóúttól származó
mellékvonaltól és
belterületi másodrendű főutaktól, az
zajra
pályaudvarától, a
autóbusz-pályaudvartól, a vasúti
repülőtértől, illetve a nem
fővonaltól és pályaudvarától, a
nyilvános fel- és
repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel
leszállóhelyektől**
és leszállóhelytől*** származó zajra
származó zajra
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra
22-06 óra
06-22 óra
22-06 óra

Üdülőterület,
különleges területek
1.
50
40
55
45
60
50
közül az
egészségügyi terület
Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias,
falusias, telepszerű
beépítésű),
2. különleges területek
55
45
60
50
65
55
közül az oktatási
létesítmények
területei, és a
temetők, a
zöldterület
Lakóterület
(nagyvárosias
3.
60
50
65
55
65
55
beépítésű), a vegyes
terület
4.
Gazdasági terület
65
55
65
55
65
55
3-11. táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken
Megjegyzés:
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint.
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb,
légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál
nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint
sugárhajtású légijárművek közlekednek.

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

63

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK
A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy
létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő:



a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra
vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják;
legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást
megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.
3.1.7.5.2. Vizsgálati, számítási módszerek

A helyszínrajzok, úttervek, beépítési jellemzők, stb. alapján a mértékadó jelenlegi zajterhelést a
mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásainak
figyelembevételével kell meghatározni.
A terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint kell
figyelembe venni.
3.1.7.5.3. Jelenlegi zajterhelés és értékelése
A meglévő állapot jellemzésében bemutatjuk Veszprém város zajhelyzetét, ott ahol a tervezett
intermodális fejlesztés, illetőleg az ahhoz kapcsolódó várható csomóponti korszerűsítések és
forgalomszervezési intézkedések, valamint a közösségi közlekedési hálózat hatékonyabbá tételének
intézkedései fogják éreztetni hatásukat.
Jelen előzetes értékelés során még nem állnak rendelkezésre részletes forgalmi adatok, ezért a hatások
súlyozása az érintettség figyelembe vételével becslésen alapul.
A becslések, korábbi zajmérések és tapasztalatok alapján a zajterhelési alapállapot az alábbiak szerint
értékelhető:
A majdan változással érintett területek mentén, ahol zajtól védendő épületek találhatóak, jellemzően
a közúti, illetőleg adott helyeken kisebb mértékben a vasúti forgalom a meghatározó a zajterhelésben.
A várost elkerülő körgyűrű igen kedvező hatással van a belváros zaj- és rezgés viszonyaira, azonban a
város kialakult beépítésének megfelelően a közúti forgalom zavaró hatása az útpályához közeli
beépítéseknél konfliktus helyzetet eredményez, köszönhetően a megnövekedett gépjárműpark és a
tömegközlekedés szervezési gondjaiból adódó emelkedő gépjárműhasználatnak.
Közúti közlekedésből eredő zajkonfliktus döntő mértékben a város fő- és gyűjtőúthálózata mentén
alakul ki. A közúti zajterhelés esetében, ahol a zajforráshoz közelebbi a beépítés, ott mind a nappali,
mind az éjszakai időszakban megközelíti, vagy túllépi a zajterhelés a határértékeket. A zajterhelés az
épülettömbök belső védendő homlokzatainál, ill. a főforgalmú utaktól távolabb eső, a szélső házsor
által kiárnyékolt részeken megfelel a jogszabályban előírt értékeknek.
A vasúti forgalom – a vasút vonal nem központi fekvésére, ill. a körülépítettség mértékének
köszönhetően - lényegesen kisebb mértékben és területen jelent zajkonfliktust a vasúti pálya közvetlen
környezetében.
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3.1.7.6. Természet- és tájvédelem
Veszprém települése a Veszprém – Nagyvázsonyi-medence kistáj területén található, mely a Dunántúliközéphegység nagytájához tartozik.
A táj domborzatát eróziós-deráziós völgyekkel mérsékelten tagolt hegylábfelszínek és alacsony,
fennsíkszerű hátak jellemzik. A változatos domborzat a település belterületének karakterét is
jellemzően meghatározó adottság. A településközpont felől a vasútállomás felé a domborzat lejt, a
legváltozatosabb domborzat a Séd menti területeket jellemzi, számos kilátópontot kialakítva.
3.1.7.6.1. Tájvédelem
A terület tájvédelmi jellemzőit meghatározza, hogy a tervezési terület Veszprém belterületén
található. A tágabb környezet rövid jellemzése mellett így a belterületi részek bemutatása során
elsősorban a településszerkezeti, településképi adottságokat, értékeket szükséges megvizsgálni.
Tájhasználat, településszerkezet és jellemző területfelhasználások
Napjainkra Veszprém belterületének területi kiterjedése jelentősen megnövekedett a katonai
felméréseken ábrázolt XVIII-XIX. századi területéhez képest. Ennek egyik szembetűnő hatása a Séd
menti gyepterületek összezsugorodása. Korábban Kádárta északi részén is nagy kiterjedésű gyepeslápos területek voltak a Séd mentén. Az így elvont nagyrészt gyepterületeket beépítették, vagy
szántóföldi használatba vonták. A honvédelmi területeknek köszönhetően a településtől északra
található nagy, gyepes területek megmaradtak. Az erdők kiterjedése jelentősen nem változott, a
helyenkénti kismértékű csökkenés ellenére van olyan terület is, ahol növekedett az arányuk.
Veszprém településszerkezetét a sugaras jellegű közúthálózat nagyban meghatározza. A fő közlekedési
útvonalak a településközpontból indulnak ki, amelyeket belső és külső útgyűrű is összeköt. A
településközpontot a vasútállomással a Jutasi utca köti össze. A belterület jelenlegi területfelhasználására jellemző, hogy a településközponti területeken elsősorban vegyes felhasználású
területek található, amelyek emellett a fő közlekedési útvonalakat is kísérik (pl. Budapest út, Almádi
út, Mártírok útja, Dózsa György út, Jutasi utca). Lakóterületek részben a főbb közlekedési utak mentén,
részben a belső, kisebb forgalmú területeken helyezkednek el. Gazdasági területek pedig a
településszéli területeke, északkeleti és északnyugati irányban találhatók meg nagyobb kiterjedésben.
Kilátópontok
A település domborzati viszonyainak köszönhetően számos kilátópontot rejt a belterületi részeken is.
A belterületen a Tűztorony az egyik legfontosabb kilátópont, valamint a Viadukt (a Fejes-völgy felett
átívelő Szent István völgyhíd) is szép kilátást nyújt. A Vár utca végén található kilátóbástyánál lévő Szent
István király és Gizella királyné szobor mellől szintén kilátás nyílik a városra. További kilátópontként
említhető a vár északi oldalán a Benedek-hegyi keresztnél lévő terület és a Szent Miklós-szeg (volt
Kálvária-domb). További kilátópont a Gulya-dombi Kiskilátó, a Gulya-dombi Nagykilátó, valamint a
Jutas vitéz kilátója. Utóbbi, a Jutas vitéz kilátója a település északi részén, a vasútállomás közelében
található.
A településen a vasútállomás környezetében nem találhatók tájsebek vagy egyéb rombolt felszínek,
amelyek kedvezőtlen településképi elemet alkotnának. Településkép-védelmi területek nincsenek
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kijelölve Veszprém esetében, a megyei területrendezési terv alapján a település szinte teljes
közigazgatási területe országos jelentőségű tájképvédelmi terület részét képezi.
Egyedi tájértékek

Lakóház

Külterületi pince

3-16. ábra: Egyedi tájértékek elhelyezkedése a településen
Forrás: Tájértéktár (http://tajertektar.hu/hu/)

Veszprém településen nagy számban találhatók egyedi tájértékek a Tájértéktár (www.tajertektar.hu)
nyilvántartása alapján. Ezek elsősorban a település belterületére, a történeti településközpontra
koncentrálódnak. A vasút környezetében egy egyedi tájértékként nyilvántartott külterületi pince
található a vasút északi oldalán, valamint távolabb kb. 500 m távolságra egy lakóház.
3.1.7.6.2. Természeti értékek
A régión belül Veszprém megye az országos átlagnál jóval erdősültebb, 31 % az erdők aránya a
településen. A legnagyobb összefüggő erdőterületek Veszprém esetében a település külterületének
északi részén találhatók, a domborzatilag magasabban fekvő területeken, valamint a belterülettől
északnyugatra. Nagy kiterjedésű gyepterületek elsősorban a honvédelmi területeken maradtak meg.
A természeti területek között említhetők meg a vízfolyásokhoz és állóvizekhez kapcsolódó élőhelyek.
Veszprém területén folyik át a Séd patak, melynek mentén már csak részben találhatók meg a keskeny,
gyepes-galériaerdős területek.
Védett természeti területek, értékek
Veszprém területén országos jelentőségű védett természeti területek nem találhatók. Helyi
jelentőségű természetvédelmi területek és természeti emlékek azonban vannak a településen. A helyi
természetvédelmi területeket a 62/2007. (XII.27.) Ör. a helyi jelentőségű védett természeti értékek
védettségének fenntartásáról, és a 7/2011. (II.24.) Ör. a helyi védett természeti területté nyilvánításról
tartalmazza. Ezek közül a település északi részén található a Jutaspusztai szikla alakzat, amely a
vasútállomástól északnyugatra, közel 500 m távolságra található (3-17. ábra).
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Helyi jelentőségű természetvédelmi területek
Törzskönyvi
Név
Hrsz
szám
Jutaspusztai szikla alakzat
2064/6
18/88/TT/11
Veszprémi Benedek-hegy
299, 314, 589
18/64/TT/07
Veszprémi Kálvária-domb és
5043, 5049
18/70/TT/07
környéke
Veszprémi Sintér-domb
790/3, 791, 793
18/72/TT/07
Ördögszikla
079/46a, b, c, 079/60
18/87/TT/11
Helyi jelentőségű természeti emlékek
Vörösmarty tér 7. udvarában álló
4754
18/77/TE/07
tiszafa

Terület
(ha)
0,22
2,27

Hatályba
lépés
2011
2011

0,97

2011

2,74
8,19

2011
2011

0

2007

3-12. táblázat: A helyi jelentőségű természetvédelmi területek és természeti emlékek
Adatok forrása: Önkormányzati rendeletek

Veszprém külterületein nagy arányban találhatók meg az Országos Ökológiai Hálózat magterületei,
pufferterületei és részben ökológiai folyosói, belterületen a hálózat elemei nem találhatók meg.
Ex lege védett területek közül hét forrás (pl. Laczkó-források) található belterületen is. A település
egyetlen országos védettségű természeti értéke Gyulafirátót lápterülete (a 8005/2001. (MK 156.) KÖM
Tájékoztatóban nem szerepel).

Jutaspusztai szikla alakzat
Vasútállomás

3-17. ábra: Természetvédelmi területek Veszprém körül
Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer alapján (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

Natura 2000 területek szintén csak a település külterületeit érintik, ezek a következők:





Papod és Miklád (HUBF20002) Természetmegőrzési Terület
Csatár-hegy és Miklós Pál hegy (HUBF20008) Természetmegőrzési Terület
Szentkirályszabadja (HUBF20031) Természetmegőrzési Terület
Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) Természetmegőrzési Terület
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A Natura 2000 területek közül a Papod Miklád Természetmegőrzési Területe van legközelebb a
vasútállomás területéhez, azonban ez is közel 800 m távolságra található.
3.1.7.6.3. Zöldfelületi rendszer
Az egy főre jutó zöldfelület - parkerdő és véderdő nélkül - több mint 29 m2. Veszprém zöldfelületi
ellátottsága, a zöldfelületek elhelyezkedése a városszerkezetben elszórtan jelenik meg. A település
északnyugati részén nagyobb számban találhatók zöldterületek és egyéb zöldfelületek szigetszerűen,
míg a Jutasi utca – Mártírok útja tengelytől keletre kisebb számban fordulnak elő zöldfelületek a
városszövetben. Így a keleti városrész falusias és kertvárosias lakóterületei kevésbé jól ellátottak
zöldfelületekkel, azonban a lakótelepek zöldfelületei itt is növelik az ellátottságot. A zöldfelületi
rendszer elemeit képezik továbbá az út menti növénysávok, fasorok is. A növényállomány azonban
több helyen elöregedett, vagy részben rossz egészségi állapotú.
A vasút környezetében a zöldfelületek jelentős részét a településen belül található erdőterületek teszik
ki, zöldterületek (közparkok és közkertek) kisebb arányban találhatók itt.

Vasútállomás

3-18. ábra: Erdőterületek Veszprém körül
Forrás: Erdőtérkép (http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

A belterületbe nyúlványszerűen ékelődnek erdőterületek, amelyeket a 3-18. ábra mutat. Ezek
rendeltetése elsősorban védelmi (településvédelmi, honvédelmi, talajvédelmi), valamint a település
belterülete körül közjóléti. Az erdőterületek szintén az északi és a nyugati városrészbe nyúlnak be
foltszerűen, a délkeleti településrészen már csak kisebb erdőfoltok találhatók a belterület körül.
3.1.8. Épített környezet
A tervezett fejlesztés Veszprém belterületét érinti, a beépítésre szánt területek közül a vasútállomás
környezetében elsősorban gazdasági (ipari, egyéb gazdasági) területek találhatók, valamint részben
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településközponti vegyes területek. Ezek déli és nyugati irányból határolják a vasúti területet. Észak
felől általános mezőgazdasági terület és különleges terület (szennyvíztisztító) határolja. A vasútállomás
közelében, a Jutasi utcában található a Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza.
Művi értékvédelmi területek, régészeti területek
A Vár és környéke, a történelmi városmag műemléki jelentőségű terület. Műemléki terület továbbá az
Óváros tér, a várlejtők, a Benedek-hegy, és a Buhim városrész. Művi értékvédelmi területek nem
találhatók a vasútállomás környezetében, elsősorban a településközponti területeken találhatók
területi védelemmel is ellátott építészeti értékek.
Régészeti terület a vasúti területtől déli irányban, a Jutasi utcától keletre, a vasúttal szomszédos
területen található. Nagyobb számban és kiterjedésben szintén a településközponti részeken
találhatók régészeti területek.

3-19: Régészeti terület a vasút környezetében
Forrás: Veszprém település belterületi szabályozási terve

Egyedi értékvédelem
Egyedi védelem alá tartozik a településen található közel 130 műemlék (országos védettség). Valamint
ide tartoznak a helyi védelem alatt álló látványok, épületek, épületegyüttesek és részletek, melyek
listáját a 62/2007.(XII.27.) Ör. a helyi jelentőségű védett természeti értékek védettségének
fenntartásáról tartalmazza. A műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületek Veszprém
belterületének központjában koncentrálódnak, a legközelebbi védelem alatt álló épületek a
vasútállomástól közel 500 m-re, északnyugatra, Jutaspuszta területén találhatók. Műemléki védelem
alatt áll itt egy lakóház (műemléki szám 9569, hrsz. 360), valamint helyi védelem alatt az ún. pálinkaház
(hrsz. 2066) és egy malom (hrsz. 2065/1-2).
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3.1.9. Hulladékgazdálkodás
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A jelenleg érvényben lévő
közszolgáltatási szerződés 2009. november 12-én köttetett az Észak-Balatoni Térségi Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, az Észak-Balatoni Hulladékkezelési
Konzorcium (6 tagvállalat) és 158 település között. A Konzorciumi tagok feladata az összegyűjtött
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása, a közszolgáltatók feladata a begyűjtőhelyek,
kezelőtelepek, települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetése. A
hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a „királyszentistváni hulladékkezelő központ” elnevezésű
hulladéklerakóban történik.
A háztartási jellegű hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését és a lomtalanítást Veszprémben és
további 20 településen a „VKSZ” Zrt. Hulladékgazdálkodási Üzeme végezte. Az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósulásával további 6 település
csatlakozott a szolgáltatási területhez. 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a
„VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.).
A „VKSZ” Zrt. 2013. évben, illetve 2014. január 1-től a „VHK” Nonprofit Kft. a lakossági kommunális és
lom hulladékot a regionális hulladékkezelő központba, Királyszentistvánra szállítja. Korábban a
veszprémi hulladéklerakóba kerültek ezek a hulladékok.
A szelektív hulladékgyűjtést és a veszélyes, illetve különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtésére
szolgáló hulladékudvar üzemeltetését szintén a „VHK” Nonprofit Zrt. végzi. 2012 novemberében
készült el a veszprémi hulladékkezelő létesítmény (válogatómű). A „VHK” Nonprofit Kft. feladata a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, az ezekről bekerülő hulladék válogatása, bálázása és
értékesítése. A hulladékgyűjtő udvar Veszprémben, a „VKSZ” Zrt. 2. számú telephelyén (8200
Veszprém, Kistó u. 8.) található. A szelektív hulladék nagyrésze válogatást követően hasznosításra, a
válogatási maradék hulladék szintén Királyszentistvánra kerül beszállításra.
A gyűjtött zöld hulladék a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Üzembe, valamint Bakonyjákóra kerül
további hasznosításra.
A meglévő Kistó utcai hulladékudvar korszerűsítése folyamatban van, a 3044 hrsz-on (Aradi Vértanúk
úti garázstelep) található területen létesítené az önkormányzat az első, új hulladékudvart, majd
további 4 udvar létrehozásával elérné az optimális számot az önkormányzat.
A 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5.2. pontja szerint a B3 kategóriájú
hulladéklerakón mindaddig, amíg gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz
felhasználásáról. A „VKSZ” Zrt. ezen kötelességének az ENER-G Energiatechnológiai Zrt.-vel
együttműködve tett eleget, egy gázgyűjtő és hasznosító rendszer hulladéklerakón történő
kialakításával.
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Hulladékgazdálkodási
tevékenység
Vaczkó Józsefné egyéni 60350/2013. nem veszélyes hulladék
vállalkozó
szállítása
E.Grapp Marketing és 58821/2013. nem
veszélyes
Tanácsadó Kft.
hulladékok begyűjtése,
előkezelése,
hasznosítása
Engedélyes

Iktatószám

Hatályos
2018. június 30

Mennyiség
(t/év)
10 000 t/év

begyűjtés:
gyűjthető
2015.január
1. hulladék:
előkezelés,
100 t/nap
hasznosítás:
2018.június 15.
ÉBH
Észak-Balatoni 58199/2013. nem veszélyes hulladék 2018.június 15.
Hulladékgazdálkodási
szállítása
Kft.
Veszprémi
80415/2013. nem
veszélyes előkezelés:
Hulladékkezelő
és
hulladékok
2018.szeptember
Hasznosító Kft.
hasznosítást szolgáló 1.
előkezelése
„PRACTICAL” Építőipari 81215/2013. nem veszélyes hulladék 2018.szeptember
Kivitelező
és
kezelése (hasznosítása) 15.
Tanácsadó Kft.
Bakonykarszt Víz- és 56447/2014. nem veszélyes hulladék 2019. július 31.
Csatornamű Zrt.
gyűjtés, előkezelés
Bakonykarszt Víz- és 68148/2014. nem veszélyes hulladék 2019. szeptember
Csatornamű Zrt.
szállítás
30.
„CSERÉP ÉS TÁRSA” 34623/2014. nem veszélyes hulladék 2019.április 30.
12 220 t/év
Fuvarozó és
szállítás
Szolgáltató Kft.
Észak-dunántúli MÉH 61900/2014. nem veszélyes hulladék
Nyersanyaghasznosító
gyűjtés,
előkezelés.
Zrt.
veszélyes
hulladék
gyűjtés, előkezelés
„LOMBOS”
41281/2014. nem veszélyes hulladék
Építőanyagkereskedelem,
kereskedelmi
és
szállítás, hasznosítás
Szolgáltató Kft.
Varga József egyéni 78045/2014. nem veszélyes és
vállalkozó
veszélyes hulladékok
szállításához
kapcsolódó gyűjtés
Tarex 97. Kft.
72452/2014. nem veszélyes hulladék
előkezelés
ENVISO Kft.
8136/2014. nem veszélyes és
veszélyes
hulladék
előkezelés
„VKSZ” Zrt.
36064/2014. nem veszélyes hulladék
gyűjtés,
szállítás,
előkezelés. veszélyes
hulladék
gyűjtés,
szállítás
„VKSZ” Zrt.
31715/2014. nem veszélyes hulladék
gyűjtés, szállítás
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2019.
31.

augusztus

2015. május 20.

2019.
15.

november

2019. október 31.

2001 t/év

2019. január 31.

100
t/év

000

2019. május 15.

2019.április 15.

44 110 t/év
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„VKSZ” Zrt.

39658/2014. nem veszélyes hulladék
hasznosítás
71965/2014. nem veszélyes hulladék
hasznosítás
37912/2014. nem veszélyes hulladék
gyűjtés, szállítás
36873/2014. szállítás,
gyűjtés,
előkezelés

„VKSZ” Zrt.
„VHK” Kft.
„VHK” Kft.

2015. május 15.

24 000 t/év

2015. október 31.

2 250 t/év

2019.április 30.

14 500 t/év

2019. május 15.

3-13. táblázat: Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások Veszprémben
Adatok forrása: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

3.1.9.1.1. Kommunális eredetű hulladékok
Szelektív hulladékgyűjtés
Veszprémben 1997. óta működik szelektív hulladékgyűjtés. A bevezetés évében a lakosság 88 tonna
hulladékot gyűjtött szelektíven, 2013-ban pedig már kb. 12-szerese, összesen 1.033 tonna hulladék
kerülhetett így hasznosításra. A megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként a Zrt. szolgáltatási területébe tartozó mindegyik
településen szelektív hulladékgyűjtő szigetek lettek kialakítva.
A lakosság számára 140 db szelektív hulladékgyűjtő sziget áll rendelkezésre Veszprémben. Itt a
következő típusú hulladékok helyezhetők el: papír, karton, műanyag és társított csomagolás
(kompozit), vegyes üveg csomagolási hulladék, alumínium csomagolási hulladék. A hulladékgyűjtő
szigeteket anyagfajták szerint heti egy illetve két-három alkalommal üríti a „VHK” Nonprofit Kft.
Lom hulladék gyűjtése
A „VHK” jogelődjeként korábban működő „VKSZ” Zrt. vezette be 2013. január elsejével a házhoz menő
lom hulladék gyűjtést. Ezt a szolgáltatást a veszprémi lakosok évente egy alkalommal külön térítési díj
fizetése nélkül vehetik igénybe. A cég szolgáltatási területének többi településén a korábbi rend
szerint, évente egyszer történik a lom hulladékok összegyűjtése.
Zöldhulladék gyűjtése
A „VHK” Nonprofit Kft. jogelődjeként korábban működő „VKSZ” Zrt. 2012 októberében vezette be az
őszi házhoz menő zöldhulladék gyűjtését. A veszprémi lakosok, ugyanúgy, mint a lom hulladék
gyűjtését, évente egyszer külön térítési díj fizetése nélkül vehetik igénybe. A gyűjtés a lomtalanításhoz
hasonlóan kizárólag előzetes bejelentkezés alapján történik. A „VHK” Nonprofit Kft. a zöldhulladékot a
Balatonfüredi Térségi Komposztáló Üzembe szállítja. A házi komposztálás elősegítése érdekében a
„VKSZ” Zrt. Kádárta, valamint Gyulafirátót településrészeken komposztáló ládákat helyezett ki.
Elhagyott (illegális) hulladék
Az illegális hulladéklerakók felderítését 2012-ben az Apollo Repülőklub végezte, s a begyűjtött
adatokból egy adatbázis készült. Az illegális hulladéklerakókról készült felmérés összesen 119 illegális
lerakó adatait tartalmazza.
Leggyakrabban építési hulladékot raknak le ezeken a helyeken, illetve települési szilárd hulladékot,
azonban a legnagyobb gondot a lerakott veszélyes hulladékok jelentik.
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Az illegális hulladéklerakás főbb helyszínei:













Helikopterleszálló pálya mellett
Látóhegyi erdő környezete
Szentkirályszabadjára vezető út melletti erdősáv
Geleméri fennsíkra vezető bányához vezető út környezete
Kasza-völgy környezete
Kádártai erdő
Gyulafirátótról kivezető utak mellett
Téglagyár
Vasúti pálya melletti területek (nagy gödör), veszprémi vasútállomás környezete
Pápai úti Shell benzinkút mögötti erdő
Kistó és a Tüzér utca közötti mező környéke
Csatári-fennsík területe
3.1.9.1.2. Veszélyes hulladékok

A „VHK” Nonprofit Kft. szolgáltatási területén élő lakosok bizonyos veszélyes- és különleges kezelést
igénylő hulladékukat egy átlagos háztartásban keletkező mennyiségig térítésmentesen adhatják le
Veszprémben,
a
Kistó
u.
8.
szám
alatt
lévő
hulladékgyűjtő
udvarban.
A gazdálkodó szervezetek a jogszabályi előírások szerint csak abban az esetben vehetik igénybe a
Hulladékudvar szolgáltatásait, ha az összes keletkező veszélyes hulladék mennyiségük nem lépi át
évente az 500 kg-ot.
A „VHK” Nonprofit Kft. ügyfél centrikus szolgáltatás Veszprém területén kiterjed bizonyos veszélyesés különleges kezelést igénylő hulladékok házhoz menő begyűjtésére is. Minden hónap utolsó keddjén,
előzetesen telefonon bejelentett igények alapján szállítják el a hulladékokat. Ezt a szolgáltatásukat
évente egy alkalommal külön díj megfizetése nélkül vehetik igénybe a veszprémi lakosok.

3.2. Szakterület bemutatása
Az elmúlt évtizedekben a közlekedés helyzete, jelentősége és viszonya a gazdasági, társadalmi,
természeti környezettel jelentősen megváltozott. A műszaki infrastruktúra mindig is sajátos
kapcsolatrendszerrel bírt a gazdaság és a társadalom egészét tekintve, e sokrétű és összetett viszony
határozza meg a mindenkori infrastruktúra-fejlesztés alapvető kiindulópontjait. A megfelelő
közlekedési infrastruktúra ugyanakkor nem csupán egy elérendő cél, hanem mint sajátos és roppant
összetett kapcsolatrendszerű szolgáltatás, önmaga is gazdaság- és térségfejlesztő tényező.
Magyarország gazdaság-földrajzi fekvése kedvező. Az országon több olyan, Kelet- és Nyugat-Európát
összekötő fő európai közlekedési folyosó (TEN-T) halad át, ami komoly lehetőséget jelent a gazdasági
versenyképesség növelésére a nemzetközi kereskedelem logisztikai kiszolgálása révén.
Jelen projekt szempontjából azonban a közlekedési szolgáltatások nemcsak a nemzetgazdaságra és a
környezetminőségre gyakorolt jelentős hatásuk révén túl azért érdemelnek figyelmet, hanem annak
okán is, hogy hatással vannak az emberek életminőségére, a társadalom gazdasági-társadalmi
alkalmazkodó képességére (például munkahelyválasztással/változással kapcsolatos mobilitás). Az áruk
és szolgáltatások mozgásának színvonala, hatékonysága egyik kulcseleme a termelő ágazatok
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versenyképességének, mindemellett jelentkeznek a társadalmi-gazdasági feltételrendszerből eredő
mobilitási igények is, amelyek magas szintű kielégítése alapvető fontosságúvá vált.
Magyarországon a közlekedés, szállítás állítja elő a GDP 6%-át. A közlekedési hálózatok építését és a
járműgyártást is figyelembe véve minden tízedik munkahely a közlekedéssel kapcsolatos. A
háztartások fogyasztásában a szállítási szolgáltatás részaránya 12%, a járművásárlási és személyjármű
üzemeltetéssel együtt 21%. A közlekedési infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti
vagyonának.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) megállapításai szerint a közlekedési
ágazat a hazai nemzeti termék 6–8%-át állítja elő, s közvetetten más ágazatok jövedelemtermelő
képességét is befolyásolja. A közlekedési ágazat mintegy 300 ezer embert foglalkoztat közvetlenül, ez
az összes munkavállaló mintegy 8%-át jelenti, de az egyéni és közösségi személyközlekedésben való
részvétel miatt valójában a társadalom 80%-a aktív alanya, vagy részese e tevékenységnek. A
közlekedési hálózatok építését és a járműgyártást is figyelembe véve minden tizedik munkahely a
közlekedéssel kapcsolatos. A közlekedési infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti
vagyonának.
Magyarországon a közlekedési szektorban elmúlt évtizedekben radikális munkamegosztás-változás
zajlott. Az egyéni közlekedés aránya országos szinten emelkedett (jelenlegi részaránya kb. 60%). A
változások legnagyobb vesztese a vasút volt, a legkisebb térvesztést az autóbusz-közlekedés és a városi
vasutak szenvedték el. A magyarországiakhoz hasonló folyamatok játszódtak le szerte Európában,
melyek következtében a közösségi közlekedés jelentős átalakítás, átalakulás alatt áll. Az Európai Unió
deklarált célja, hogy az egyéni motorizáció további térnyerését megállítsa, és a közösségi közlekedést
helyezze előtérbe, annak is elsősorban a környezetkímélő ágazatát. Az EU leginkább a kötött pályás
közlekedés fejlesztését szorgalmazza, azonban Magyarországon az autóbusz közlekedésnek is
megmarad a szerepe, tekintettel arra, hogy a hazai településeknek csak mintegy harmada érhető el
vasúton. A közösségi közlekedésen belül a domináns szektor az autóbusz, ami a helyközi forgalomban
az utasok közel 80 %-át szállítja el.
Az autóbuszos és a vasúti közlekedés szerepe a magyar közlekedési rendszerben alapvetően eltér
egymástól: amíg az autóbusz a helyközi és távolsági közlekedésben egyaránt részt vesz, addig a vasút
a környéki (jórészt a város környéki), valamint a nagyvárosok közötti (intercity) forgalomban játszik
jelentős szerepet.
Napjainkban az egyéni közlekedési eszközök rendszeres és tömegszerű használata felveti a közösségi
közlekedés stratégiájának átgondolását és újrafogalmazását. A verseny nem a vasút és az autóbusz,
hanem a személygépkocsi és a közösségi közlekedés között zajlik. Mindez azt jelenti, hogy a
versenyben maradás érdekében halaszthatatlan a vasúti és közúti közösségi közlekedés közötti
szervezett kapcsolat megteremtése. A közösségi közlekedés azonban – a múltból örökölt adottságok
következtében – még nem kellően összehangolt, az alacsony szolgáltatási színvonal csökkenti a
versenyképességet, a mobilitási igények kielégítésben egyenlőtlenséget teremt, ráadásul veszélyezteti
a fenntartható mobilitást is. A közösségi közlekedés kínálati oldalának tudatos javítása az utazási
kereslet növelésének esélyét, illetve összetételének ellenőrzését egyaránt szolgálja. A kínálati oldalon
egy olyan közlekedési rendszer megteremtése lehet a megoldás, amely gazdasági szempontból
hatékonyan, társadalmi, szociális hatásait tekintve a lakosság megelégedésére, elviselhető terheléssel
és ökológiai szempontból környezetbarát módon működik.
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A közösségi közlekedés, akkor tekinthető versenyképesnek, ha az utas nem választásnélküli
kényszerből, hanem mindennapi életének döntéssorozatában mérlegelve választ utazási módot. Az
utazási mód, nem feltétlen egy adott eszközt jelent, hanem különböző módok összekapcsolását. A
különböző módok jellemzően átszállással kapcsolódnak egymáshoz. Az átszállás az utazási folyamat
kritikus pontja. Cél, hogy az átszállás:







kiszámítható, (ugyanazon átszállóhoz minden nap ugyanannyi időtartamon),
megfelelő méretű területen lebonyolítható,
az időjárás változásaitól védett,
összességében biztonságot sugárzó,
technikai műveletektől (peronzár, lépcső, stb.) független,
és áttekinthető legyen (az utasnak tudnia kell, hol van, ne egy tömeg sodródó elemeként
vegyen részt ebben).

Egyes országokban már 30 – 40 évvel ezelőtt felismerték, hogy a felsorolt tényezők külön-külön is
kihagyhatatlan elemek, azaz egy-két elem megvalósításával nem érhető el jelentős eredmény. Ez a
felismerés vezetett az intermodális központok kialakulásához.
Az intermodális átszállópontok célszerűen:





az átszállási távolságot minimalizálják,
a közlekedési funkciókat a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsítik (pl.: utastájékoztatás,
egységes jegyrendszer),
rendelkeznek a közlekedésen túlmutató funkciókkal (pl. alapvető kereskedelmi
létesítmények),
napi ügyintézési lehetőségek adnak, az átszállói holtidőt felhasználva (ügyfélszolgálatok,
kormányablak).

3-20. ábra: Intermodális központ funkciói
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Az intermodális központ, mint a közlekedési rendszer és annak elemei közötti kapcsolatok fejlesztésére
irányuló megoldás, mint közlekedésszervezési és építészeti műfaj messze túlmutat a keletkező
mobilitási igények magas színvonalú kielégítésén. A fejlesztés ugyanakkor legalább ugyanilyen
mértékben kell, hogy városfejlesztési tevékenységek összességét is jelentse. A fenntarthatóan
üzemeltethető és a használók által is sikeresnek tartott intermodális központok hatékony
városfejlesztési eszköznek bizonyulnak, melyek révén a fejlesztés térsége felértékelődik, a klasszikus
városi kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók egy része az állomáson is megjelenik, valamint
potenciálisan további fejlesztések indukálódnak.
Az intermodális központok szükségszerű elemei:








vasútvonalak megjelenése a térségben, hálózatosodás a csomópontban,
autóbusz közlekedés ráhordó jellegű kialakítása és közvetlen kapcsolata a vasúttal a helyközi
közlekedésben,
a helyi közösségi közlekedés kapcsolódása,
P+R kialakítás,
B+R kialakítás,
gyalogos elérhetőség,
egyéb kapcsolatok (pl.: taxi, car-sharing, rent a car).

3.3. A projekt szakpolitikai illeszkedése
3.3.1. Illeszkedés az EU közlekedés- és energiapolitikájához
2014 januárjában az EU új szakpolitikát vezetett be azzal a céllal, hogy annak megvalósulása esetén a
kontinens egészén összefüggő hálózatba kapcsolja a közlekedési infrastruktúrát. A szakpolitika célja,
hogy létrehozza a tagállami közlekedési hálózatok közötti folytonosságot biztosító összeköttetéseket
(TEN-T törzshálózati folyosó fejlesztése), megszüntesse az egységes piac zökkenőmentes működését
hátráltató szűk keresztmetszeteket, és felszámolja a műszaki akadályokat. A szakpolitika finanszírozása
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében történik, költségvetése a 2020-ig terjedő
időszakban 26 milliárd eurót tesz ki.4 Az Európai Unió közlekedéspolitikájának deklarált célja, hogy az
összes (szárazföldi, vasúti, vízi és légi) közlekedési módot alkalmazó, integrált hálózat jöjjön létre
Európában, ennek megvalósítását pedig a ko-, inter- és multimodalitás kiemelten segíti.
Az európai közlekedés jövőjét jelentős mértékben meghatározza a 2011. évi fehér könyv, mely a
Bizottságnak a közlekedés jövőjére vonatkozó elképzeléseit és céljait rögzíti. A dokumentum
értelmében a fenntarthatóság jegyében különösen fontos szerepet kap a közösségi közlekedés, s azon
belül a multimodális átszállási platformok fejlesztése, melyek révén javul a repülőterek, a kikötők, a
vasút, a metróállomások és a buszmegállók közötti összeköttetés. A dokumentum irányelvei
értelmében a városi közlekedés területén kiemelt cél a környezetbarát közlekedési módokra való
áttérés. Az EU közlekedéspolitikája kimondja, hogy a gazdasági és szociális összetartozás
elengedhetetlen feltétele, hogy a közlekedési ágazat nyújtotta szolgáltatások az EU egész területén,
így a kevésbé fejlett régiókban is hozzáférhetők legyenek. A személyszállítás oldaláról a projekt

4

Forrás: http://europa.eu/pol/trans/index_hu.htm
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hozzájárul a személyközlekedési munkamegosztás optimalizálásához, a közösségi közlekedési
munkamegosztás hatékonyságának javításához, mobilitási esélyegyenlőség biztosításához.
Az EU szintű stratégiák, irányelvek rövid áttekintése egyrészt azért fontos, mert a hazai, országos szintű
célok az érintett területeken nyilván ezekből kerülnek levezetésre, másrészről ezek áttekintése által
azzal kapcsolatosan is kaphatunk egyfajta „képet”, hogy milyen jellegű projektek támogatása várható
a közeli jövőben és középtávon.
A hazai, országos szintű célok az érintett területeken az európai irányelvekből kerülnek levezetésre. Az
országos szintű, 2020-ra kötelezően előírt – és jól ismert - megújuló energia elérendő részarány (14,6%)
mellett egy kevésbé ismert célkitűzés elérése is kötelező a tagországoknak: a közlekedési célú
energiafelhasználáson belül is el kell érni a 10%-os megújuló energia részarányt. További kiemelendő
a 2014/94/EU irányelve, amely az alternatív üzemanyagtöltő-infrastruktúra kiépítését ösztönzi, és
leghangsúlyosabb eleme az elektromos töltőpontok létesítésére vonatkozó iránymutatás.
A végső dokumentációban részletesen bemutatásra kerülnek azok a hazai stratégia és hatályos
jogszabályok, amelyek a megújuló energiaforrások és e-mobilitás területére is vonatkoznak és
figyelembe veendők (legalább a reális célok levezetéséhez) a városi szintű tervezés során is.
Külön említést érdemel azonban a körülbelül egy éve áll kidolgozás alatt álló, és jelenleg kormányzati
elfogadás előtt álló Jedlik Ányos Terv (JÁT). A JÁT lényegében a hazai „hivatalos” elektro-mobilitás
stratégia (lesz), amely az említett alternatív üzemanyag-infrastruktúra (94/2014/EU) irányelv egyes
követelményeinek való megfelelést is szolgálja. A JÁT szerint az elektro-mobilitás elterjedésének
ösztönzése a fentiek miatt kiemelt jelentőségű kormányzati feladat; ezért a JÁT felméri az elektromos
közlekedés várható infrastruktúra (töltőhálózat és villamos energia) igényét, és javaslatot tesz az
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésére, és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló
mintaprojektek indítására.
Jelen IMCS projekt szempontjából is fontos, hogy a személygépjárműveken kívül, a
haszongépjárművekre és E-buszokra is kiterjed a JÁT tervezete (jelenlegi ismereteink szerint).
E-mobilitás penetrációs prognózisok országos szinten a következők.
Prognózis
KTI (Közlekedéstudományi Intézet nKft.)
PricewaterhouseCoopers Kft.

Mikorra
2020
2023

E-jármű (db)
54.000
52.000 - 139.000
(realista / optimista szcenárió)

3-14. táblázat: Elektromos járművek várható száma, hazai prognózisok alapján országosan
Adatok forrása: lásd az első oszlopban felsorolt szervezeteket

Az E-járművek és az E-töltőállomások számának összefüggéseként jelenleg „ökölszabályként”
alkalmazandó, hogy 10 E-járművenként legalább 1 töltőállomást célszerű alapul venni - figyelembe
véve ezenkívül az autók típusát, a töltési technológiát és a rendelkezésre álló magán-töltőállomásokat
is.
3.3.2. Illeszkedés az EU2020 Stratégiához
A 2014-2020-as tervezési időszak alapvető stratégiai dokumentuma 11 tematikus célkitűzést határoz
meg az EU számára. Az EU2020-ban külön célkitűzésként jelenik meg a közlekedési terület (7.
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célkitűzés: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban). A 7. célkitűzés intézkedései között szerepel a társadalom számára magas nettó
nyereséget biztosító multimodális és interoperábilis közlekedési módok támogatása, valamint az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményező integrált, fenntartható és
hozzáférhető városi mobilitási koncepciók megvalósítása, ideértve a tömegközlekedés, illetve a
kerékpáros és a gyalogos közlekedés elősegítését is.
3.3.3. Illeszkedés a magyar közlekedés- és energiapolitikához
A magyar közlekedéspolitika harmonizál az EU közlekedéspolitikájával. Az EU közlekedéspolitikájában
megjelenő fejlesztési prioritások következtében az elmúlt években Magyarországon is előtérbe
kerültek a közösségi közlekedés fejlesztését, az intermodális csomópontok kialakítását szorgalmazó
elképzelések. A közösségi közlekedési kapcsolatok javítása mind a fenntarthatóság, mind a mobilitás
szempontjából jelentős pozitív irányú változásokat generálhat.
3.3.4. Illeszkedés a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) a válság utáni helyzetre reagálva jelöl ki
új irányt a terveknek, összhangban az EU-s célokkal, a fenntarthatóságot, hatékonyságot szem előtt
tartva. Az OFTK 2030-ig szóló célrendszerében a közlekedés az „Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító
gazdasági fejlődés” átfogó cél „Versenyképes, innovatív gazdaság” specifikus célkitűzésében, valamint
a „Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet” átfogó cél „Összekapcsolt terek: az
elérhetőség és a mobilitás biztosítása” specifikus célkitűzésében jelenik meg. Az OFTK is rögzíti, hogy
integrált, környezetkímélő és intelligens közlekedésfejlesztést kell megvalósítani, s tekintettel kell lenni
a közlekedési módok közötti zökkenőmentes váltás biztosítására. Ennek érdekében az OFTK
szorgalmazza az intermodális csomópontok létrehozását.
3.3.5. Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz és a Széchenyi 2020-hoz
A 2014–2020-as időszak tervezési hierarchiájának csúcsán az Európai Unió és Magyarország közötti
Partnerségi Megállapodás áll. A Partnerségi Megállapodáshoz (PM) csatlakoznak a különböző
programok. A Partnerségi Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi az
5 fő nemzeti fejlesztési prioritást a 2014 és 2020 közötti időszakra. Az 5 prioritás a következő:
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
A nemzeti prioritások illeszkedését az EU2020 11 célkitűzéséhez a Partnerségi Megállapodás a
beavatkozások szintjén részletesen tartalmazza. A Partnerségi Megállapodás kimondja, hogy a
közlekedés területén jelen tervezési időszakban integrált fejlesztésekre van szükség, azaz érvényesíteni
kell a közlekedés és városfejlesztés együttes kezelését, és biztosítani kell az ágazatok közötti
intermodalitást is.
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A közlekedési ágazatot is érintő beruházások, projektek operatív programokon keresztül valósulnak
meg. Az operatív programok hátterét képezi a Széchenyi 2020, amely a közösségi és hazai stratégiai
dokumentumokkal szemben támasztott követelményeknek megfelelően került kialakításra. Ez a
stratégia az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások 2014 és
2020 közötti, operatív programokon keresztül történő felhasználásához szükséges Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret. Az operatív programok között a 2007-2013-as és a 2014-2020-as időszakban is önálló
programként szerepel a közlekedés, melyen belül a városi-elővárosi közösségi közlekedés önálló
prioritásként jelenik meg.
3.3.6. Illeszkedés a közlekedési ágazat operatív programjaihoz (KÖZOP, IKOP)
A 2007-2013-as időszakra vonatkozó Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) egyik átfogó stratégiai
célja volt a közösségi közlekedés fejlesztése. A KÖZOP ennek érdekében szorgalmazta, hogy a
beavatkozások folytán érvényesüljön a környezeti értékek és természeti erőforrások védelme, a
kedvezőbb környezeti hatással jellemezhető közlekedési módoknak a lehetőségek függvényében
történő előtérbe helyezése, s ezáltal a közlekedési eredetű környezetszennyezés lehető
legalacsonyabb szintre szorítása a lakosság egészségének megóvása érdekében.
Jelen projekt illeszkedik a KÖZOP 4. prioritásához (Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése), hiszen a prioritás célja
az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés
infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a gazdaságos és környezetbarát elérhetőség
javítása. A támogatott intézkedések közé tartozott a különböző közlekedési módok fizikai és szervezeti
összekapcsolása, mely javítja az elérhetőséget, és segíti a kisebb üvegházhatású gáz emisszióval és
kevesebb energiafelhasználással járó közlekedési módok fokozott bevonását az áruszállításba.
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
elsődleges célja – a korábbiakhoz hasonlóan – a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának
fejlesztése: a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a
környezetbarát megoldásokig. Az IKOP egyedi célkitűzései az EU2020 7. tematikus célkitűzésének 7c
beruházási prioritása („környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek,
többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri
infrastruktúrák fejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása
érdekében”) alá rendeződnek. A projekt a „vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény
megőrzése” egyedi célkitűzéshez illeszkedik. A célkitűzés keretében a vissza nem térítendő
támogatásban részesíthető intézkedések között szerepelnek a közlekedési láncok összekapcsolását
segítő fejlesztések, így például:




intermodális személyszállítási csomópontok kialakítása;
a különböző utastájékoztató, forgalomirányító és egyéb közlekedési informatikai rendszerek
összekapcsolása (pl. e-jegyrendszerek, interfacek, közösségi közlekedés előnyben részesítése);
utazási láncok összekapcsolása, intermodális átszállókapcsolatok fejlesztése. (pl.
vasútállomások, megállóhelyek P+R, B+R parkolók, különböző közösségi közlekedési
szolgáltatók együttműködése).

Veszprém esetében a célkitűzés keretében lehetőség van továbbá a szűk keresztmetszetek
felszámolását és a közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedésekre, állomáskorszerűsítésre,
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közösségi közlekedési járművek beszerzésére, a vizuális utastájékoztatás és jegyértékesítés
korszerűsítésére, a közösségi közlekedést népszerűsítő kampányok rendezésére.
3.3.7. Illeszkedés a Nemzeti Közlekedési Stratégiához (NKS) és az Országos Vasútfejlesztési
Koncepcióhoz
A Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) a magyar közlekedés hosszú távú nemzeti fejlesztési terve,
ezáltal a magyar közlekedéspolitika elkövetkező éveinek egyik meghatározó dokumentuma. Az NKS 3
szintre rendezi a törekvéseket: 1. szint: Társadalmi célok, 2. szint: A közlekedési kínálat és kereslet
befolyásolása (Az 1. szintű célok elérése érdekében), 3. szint: Eszközök.
A társadalmi célok (mint például a környezetre gyakorolt hatások csökkentése, gazdasági növekedés
elősegítése, foglalkoztatás javulása, területi egyenlőtlenségek mérséklése) a szinteket és az eszközöket
is áthatják. A 2. szinten célként jelenik meg a közlekedési igények ésszerűsítése, a szállítási
szolgáltatások nyújtásának javítása és a közlekedés fizikai rendszerelemeinek javítása. Az
intermodalitás az NKS 2. szintjén a „Társadalmi szinten hasznosabb személy- és áruszállítás” alcélon
belül jeleik meg, hiszen a dokumentum szerint a cél megvalósulását – a szállítási szolgáltatások és a
közlekedés fizikai rendszereleminek javítása mellett – a személyszállításban a közösségi közlekedés
előnyben részesítése és fejlesztése jelenti, az alkalmazandó módszerek pedig a ko-, inter- és
multimodalitás.
A Nemzeti Közlekedési Stratégiához kapcsolódó tervdokumentum az Országos Vasútfejlesztési
Koncepció (OVK) is. A dokumentum kiemelt jelentőséget tulajdonít az intermodális csomópontoknak,
melyek által a vasút versenyképessége is növelhető. Az OVK célként fogalmazza meg a Veszprémbe
irányuló erős közúti forgalom mérséklését a vasúti közlekedés javításával, melynek érdekében a
Budapest-Veszprém vonalon 2020-ig fejlesztéseket is javasol:





vonali szűk keresztmetszetek felszámolása az eljutási idő csökkentése érdekében;
Veszprém vasútállomás intermobilitásának fejlesztése;
Budapest- Székesfehérvár- Veszprém- Balatonfüred- Siófok menetrendi rendszer stabilizálása
Székesfehérvár – Veszprém elővárosi típusú vonatgyakoriság bevezetése.

A javasolt fejlesztésekből is kitűnik jelen projekt illeszkedése a szakpolitikai törekvésekhez, irányokhoz.
3.3.8. Illeszkedés az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és a Településfejlesztési
Koncepcióhoz
Veszprém Településfejlesztési Koncepciója középtávú célokat fogalmaz meg a város számára, melyek
között a korszerű közlekedésfejlesztés is nagy hangsúlyt kap. A koncepció egyrészt számol a
személygépjármű-forgalom növekedésével, másrészt rögzíti, hogy a város külső közlekedési
kapcsolatai estében az ágazati sokféleség megtartása mellett törekedni kell a színvonal emelésére, a
belső közlekedési hálózatot pedig úgy kell fejleszteni, hogy a környezeti terhelés a lehető
legalacsonyabb legyen. A koncepció is tartalmazza a vasúti és távolsági autóbuszos közlekedés
intermodális csomópontba történő integrálását, mely egyszerre szolgálja a lakosok életminőségének
és a város elérhetőségének javítását, Veszprém regionális szerepkörének erősítését.
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Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában vezér projektként jelenik
meg a fenntartható mobilitás. A projektcsomag tartalmazza az intermodális csomópont kialakítását,
illetve ahhoz kapcsolódóan a közösségi közlekedési kapcsolatok rendszerének újraszervezését. Az
intermodális csomóponton kívül a közlekedési ágazatot célzó projektek közé tartozik még összekötő
utak építése, több városrészben csomópontok fejlesztése, elektromos töltőállomások kialakítása,
parkolóház építése, és kerékpárút-hálózat fejlesztés is.
Veszprém térségi szerepkörét és a közlekedés területén betöltött funkcióinak jövőbeli alakulását
vizsgálva érdemes még vizsgálni a fejlesztések illeszkedését a formálódó Balatoni Közlekedési
Szövetség szervezeti és szolgáltatási modelljéhez. A Balaton térségének fejlesztése, legyen szó
gazdaságélénkítésről, turisztikáról, vendéglátásról, vagy a térségi szerepének, nemzetközi
ismertségének növeléséről, alapjaiban kell, hogy szóljon a közlekedési adottságok javításáról, a
közlekedési szolgáltatások színvonalának emeléséről, azok komplexitásáról és rendszerbe
szervezéséről. Ehhez a rendszerhez Veszprém is szervesen kapcsolódhat, s alapvető érdeke, hogy a
közösségi közlekedés révén könnyen elérhető legyen a Balaton északi partjának desztinációiról. A
közlekedési szövetség célja, hogy összehangolja a térségben a menetrendeket, zökkenőmentes
átszállási lehetőségeket biztosítson, s ezáltal segítse az itt élők és a turisták mobilitását.
Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza mindazon lényeges középtávra tervezett fejlesztési
beavatkozásokat, melyek a hosszú távú célok eléréséhez elvezethetnek és a város szükségesnek és
megvalósíthatónak látja őket.
A dokumentumban szereplő fejlesztési beavatkozások, projekttípusok:





Kulcsprojektek amelyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél
elérésének.
Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben vagy ágazatban kapcsolódó projektek).
több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak, a város egészére vagy
annak jelentős részére kiterjednek.
Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek) Az
akcióterületen végbemenő fejlesztések egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes
projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

A város középtávú fejlődését meghatározó, a közlekedésfejlesztési ütemezéseket közvetlenül érintő,
nagyobb szabású akcióterületi fejlesztések:






Aranyos-völgyi multifunkciós fejlesztés – A kutatás és fejlesztés intézményeinek, innovatív
technológiáknak, valamint lakásfejlesztésnek biztosít teret eddig beépítetlen területen. A
fejlesztés a belső közlekedési gyűrű nyugati szakaszának megvalósítását ösztönzi.
Gazdaságfejlesztés, barnamezős gazdaságfejlesztés – Jellemzően az e célra már kijelölt
területeken korszerű technológiákra alapozó, további munkahelyeket teremtő fejlesztések
támogatása. Ilyen fejlesztések számára elsősorban a város északnyugati, részben a délkeleti
részében állak rendelkezésre területek, amelyek a tervezett ICS-hez közvetlenül csatlakoznak.
A várható forgalomnövekedés e térségekben lehet a legnagyobb.
Kulturális negyed fejlesztése – A városközpont déli irányú fejlesztését célzó projekt, az ott lévő
jelentős kulturális intézmények revitalizálásával. Fontos követelmény a kelet-nyugat irányú
forgalmak csökkentése, amelyre az ICS legfeljebb közvetett hatást gyakorolhat.
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Stadion funkcióbővítő fejlesztése – A lakóterületek és oktatási intézményterületek
súlypontjában tervezett fejlesztés a belső útgyűrű mentén helyezkedik el, közlekedési
vonatkozásai nem jelentenek különösebb problémát.
Állatkert attrakciókínálatának bővítése – A látványosan haladó projekt közlekedési problémáit
az ICS fejlesztések csak közvetve érintik.
Fenntartható mobilitás - intermodális csomópont – Elsősorban a jelen tanulmányterv tárgyát
is képező projekt megvalósítása.
A mi piacunk, a mi ételünk – A helyi termékek és hagyományok ismertetését szolgáló
fejlesztések. Ezek közé beemelhető a piac korszerűsítésének programja, mint turisztikai
attrakció. A fejlesztés közvetlen összefüggésben áll a VOLÁN autóbuszpályaudvar tervezett
átalakításával.
Fenntartható mobilitás – csomópontfejlesztések –
Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával – A belvárosi parkolást javító
fejlesztés. Nem kötődik közvetlenül az ICS-hez.
Kerékpárút-halózat fejlesztése – Átfogó hálózati tervek szerint valósul meg, közvetlenül érintik
az ICS akcióterületeket is.
Vár es múzeum fejlesztése – az ICS projekt közvetve segíti a vár térségének
megközelíthetőségét.

Emellett a koncepció tartalmaz más, az ICS fejlesztési térségéhez kapcsolódó projekteket, mint:








A Séd melletti rekreációs terület fejlesztése
Az Aréna térsége
Déli Intézményközpont
Dózsaváros
Takácskert
Kádárta és Gyulafirátót
Hulladékhasznosítási területek fejlesztése
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3-21. ábra: Tervezett beavatkozások célterületei
Forrás: Veszprém MJ. TFK - I. kötet
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Gazdaságfejlesztés
A tervezett fejlesztési beavatkozás a repülőtér es a 8-as út közötti, önkormányzati tulajdonú területek
(hrsz.: 0231/8) gazdasági területkent történő hasznosítása. Az terület adottságai alapján széles
spektrumú gazdasági tevékenység befogadására alkalmas, beleértve az innovatív iparfejlesztést, K+F
technológiákat befogadó tudományos parkot, KKV-k telephelyet, logisztikai üzemeket, oktatási es
kutatási központot, szállodát is.
Az Önkormányzat a projekt elősegítése érdekében gondoskodik a területrendezési háttér
pontosításáról, segíti a közmű-infrastruktúra fejlesztést.
Kulturális negyed fejlesztése
A városközponthoz délről kapcsolódó terület a történelmi belváros szerves része, ahol kulturális
intézmények betelepülésével kialakult a város „kulturális negyede”. A projekt célja az intézmények és
a városrész egyedi karakterének helyreállítása. Kiemelten fontos feladat Medgyaszay István által
tervezett épületek (Petőfi Színház es a Laczkó Dezső Múzeum) rekonstrukciója.
A terület szinten fontos eleme a Kálvária domb és a Szent Miklós templomrom. A kijelölt akcióterületi
a fejlesztések egy új minőségű kulturális negyedet alkothatnak. A beavatkozás kiterjed a
városszerkezetei kapcsolatok megújítására, forgalomszervezésre, a parkolás szabályozására, a
kulturális és egyéb szolgáltató funkciók tartalombővítésére, a zöldfelületek rendezésére és
megújítására, számos épület rekonstrukciójára.
Stadion funkcióbővítő fejlesztése
A cél, hogy a városi Stadion a méltó körülmények között hatékonyan szolgálja a versenysport es a
tömegsport működtetését. A Stadionban (es a létesítmény teljes területen) több, a sportágak
kiszolgálásara alkalmas csarnokot, sportpálya tervezett, beleértve a Kulturális negyed fejlesztése miatt
vélhetően ide telepítendő teniszpályákat.
Állatkert attrakciókínálatának bővítése
A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark egyedi vonzerőinek komplex fejlesztésével egy, a kor
követelményeinek megfelelő, modern állatkert létrehozása történik évek óta, folyamatos
fejlesztésekkel, ezzel olyan növény és állat-bemutató funkciók együtteset létrehozva, amely egyedi
idegenforgalmi attrakciót teremt.
Barnamezős gazdaságfejlesztés
A város, mint gazdaságszervező erő támogathatja a helyi gazdaság új szintereinek és szereplőinek
megjelenését. A gazdaság fejlesztése a város egyik fő feladata, és ebben kiemelt szerep jut a
barnamezős gazdaságfejlesztésnek, elsősorban ipari fejlesztéseknek. A helyi gazdaságfejlesztés
lehetséges szinterei az iparterületek kihasználatlan üzemcsarnokai, felhagyott telepei es a korábban
elbontott középületek városi területei. E területek befektetési célra történő alkalmassá tétele –
amennyiben nem önkormányzati tulajdonú a terület – az odavezető közlekedési infrastruktúra,
forgalmi csomópontok, energiaellátás létesítményei és további közművek (gáz, víz, szennyvíz stb.)
minőségi fejlesztésével, valamint – ha szükséges – kapacitásbővítésével lehetséges.
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Fenntartható mobilitás – intermodális csomópont
A beavatkozás-csomag több elemet tartalmaz:




Intermodális közlekedési csomópont létrehozása
Új összekötő es tehermentesítő utak
Belváros közlekedésfejlesztése meghatározott csomópontok korszerűsítésével

A projektcsomag része az intermodális csomópont kialakítása, illetve ahhoz kapcsolódóan a közösségi
közlekedési kapcsolatok rendszerének újraszervezése. Az új csomópont tervezett helyszíne a varos
vasúti pályaudvara, ahol a szükséges terület rendelkezésre áll. Az intermodális csomópont megteremti
több közlekedési forma kapcsolatát: a helyi-, helyközi és a távolsági buszok es azok parkoltatásának,
kiszolgálásának együttes lehetőségét; a vasúti pályaudvar jobb városi kapcsolatát; a térségi kerékpárúthálozat bekapcsolódását; a P+R parkolok kialakításával és a belváros kerékpáros elérésének az
erősítésével. Az intermodalis csomópont lehetővé teszi a jelenleg túlterhelt es gyakran forgalmi
problémákat okozó központi buszpályaudvar kedvezőbb kapacitással, új helyszínen való kialakítását,
vagy tehermentesítését.
Fenntartható mobilitás – hálózatfejlesztés
Az északi iparterületen jelentős gyártókapacitás koncentrálódik, de a terület forgalmi igényeinek a
kiszolgálása nem megoldott. A tervezett összekötő utak a gazdaságfejlesztési igények elengedhetetlen
eleme. A terület ugyanis nem átjárható és csak kerülővel közelíthető meg. A Kelet-Nyugati főtengely
kapcsolat a Jutasi es a Pápai utakat kötné össze a Jutasi úti, Tűzer utcai és a Kistó utcai és Pápai úti
csomópontfejlesztésekkel, kerékpárút építéssel.
Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával
A projektnek kettős célja van: fő célja a parkolóhelyek számának növelése a belvárosban. Mivel a város
földrajzi adottságai nem teszik lehetővé, hogy további területeket vonjanak be a parkolási rendszerbe,
ezért a parkolóház lehet a megoldás. A parkolóháznak, azzal, hogy csökkenti a belvárosban
közterületen parkoló gépjárművek számát, forgalomszabályozó, forgalomcsillapító funkciója van.
A mi piacunk a mi ételünk
Az önkormányzat energiastratégiájában szerepel, hogy a varos területen felhasznált élelmiszerek 30%a 150 km-es vonzáskörzeten belül termelt alapanyagból származzon. A beavatkozás keretében helyi
élelmiszertermelői piac, és termékláncok kialakítása történik meg, hogy a városkörnyéki
élelmiszertermelés, a termékek feldolgozása es a fogyasztókhoz juttatása. Így egyfelől a minőségi
élelmiszerek termelőinek biztos piaca lesz, másfelől a varos lakossága egészséges helyi élelmiszerhez
juthat. Az így előállított/beszerzett élelmiszer nem utazik majd több száz (ezer) kilométert, mielőtt a
fogyasztóhoz jut, es ez jelentős környezetvédelmi szempont. A beavatkozás tevékenységei között
szerepel a városkörnyéki élelmiszertermelés, a termékek feldolgozásának es a fogyasztókhoz
juttatásának megszervezése, valamint a varos keresleti es kínálati oldalnak találkozópontja, azaz a piac
kialakítása.
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Kerékpárúthalózat-fejlesztés
A fenntartható mobilitás jegyében a kerékparút-hálózat fejlesztése tervezett, elsősorban a
hivatásforgalmi kerékpáros közlekedés adottságainak javítása, valamint a közlekedésbiztonsági
szempontjainak még jobb érvényesülése érdekben.




Belváros-Vasútállomás és Vasútállomas-Északi Iparterület összekötése
Gyulafirátót fele vezető kerékparút-szakasz tervezett kialakítása
Veszprém déli iparterülettől Szabadságpuszta, illetve a Videoton Ipari Park fele tervezett
kerékparút.

A fenntartható mobilitás célkitűzéshez kapcsolódik az érintett települések által tervezett Nemesvámos
es Nagyvázsony közötti kerékpárút kialakítása, amely a 2013-ban elkészült Veszprém-Nemesvámos
kerékpárút folytatásaként valósulna meg.
Vár es múzeum fejlesztése
A Várhegy keleti oldalán egy, a nyugati oldalán két helyszínen elképzelt, a műemléki környezethez is
illeszkedő látványlift, illetve sikló megépítése tervezett. Az akadálymentes kialakítás kedvez egyrészt a
várban működő számos közszolgálati funkció ideális elérhetősége szempontjából a mozgássérültek,
idősebbek es kisgyermekes szülők számára, másrészt a turistáknak is kedvező, vonz, feljutási
lehetőséget teremt.
A Var utca végen álló egykori piarista gimnáziumi épület oktatási-tudományos, illetve közgyűjteményi
funkciókat tud befogadni. További beavatkozási lehetőség a Várbörtön Múzeum es nyitott bíróság
létrehozása.
Településrendezési elemek, városfejlesztési programok
A kiemelt akcióterületek fejlesztése jelentős terhelési változásokat eredményez a város működését
nagymértékben befolyásolja. A fejlesztési területek használata nagymértékben intenzifikálódik. Megnő
a forgalmi terhelés, ezért a közlekedést fejlesztő beavatkozások is prioritást kell, hogy kapjanak.
Fontos feladat az intermodális csomópont kialakítása, és ahhoz kapcsolódóan a közösségi közlekedési
kapcsolatok rendszerének újraszervezése, figyelembe véve a térségből városba irányuló helyközi
forgalmat is. Az intelligens közlekedés feltételeinek a kialakítása alapvetően egy intermodális
közlekedési csomópont létrehozásával oldható meg. Az új csomópont tervezett helyszíne Veszprém
város vasúti pályaudvara, ahol a szükséges területigény rendelkezésre áll. Az intermodális csomópont
megteremtheti négy alapvető közlekedési forma kapcsolatát: a helyi-, helyközi és távolsági buszok és
azok parkoltatásának, kiszolgálásának együttes lehetőségét; a vasúti pályaudvar teljesebb városi
kapcsolatát; a térségi kerékpárút hálózat bekapcsolódását; a P+R parkolók kialakításával és a belváros
kerékpáros elérésének az erősítésével. Az intermodális csomópont lehetővé teszi, hogy a jelenleg
túlterhelt és gyakran forgalmi problémákat okozó, városközponti helyzetben lévő buszpályaudvar
kedvezőbb kapacitással, új helyszínen kerüljön kialakításra és közvetlen kapcsolatot biztosítson a
vasúti-, a helyi és helyközi autóbuszos forgalomban résztvevőknek.
Az ICS által érintett térségek rendezése régebb óta tartozik aktuális, de fejlesztői szándék és tőke
hiányában ezeken a területeken még a tervezés sem kezdődött meg.
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A VOLÁN pályaudvar térsége
A pályaudvar – elsősorban a nagyszámban várakozó autóbuszok – zavaró, városképet rontó
jelenlétének rendezése régóta megoldandó feladat. (Lásd: ITS akcióterületek – intermodális
csomópont fejlesztése.) A pályaudvartól délre elhelyezkedő piac működtetése ugyancsak fontos
rendezési feladat. Napjainkban a piacok vonzó térségek úgy a helyi lakosság, mind a városba látogatók
számára. A helyi árukat a helyi sajátosságokat bemutató helyszín, amely fejlesztésre érdemes. A piac
működtetéséhez több helyre van szükség, mert további árusítófelületeket és parkolókat kell
kialakítani, amelyhez terület esetleg a pályaudvar átgondolt rendezése során biztosítható. A
pályaudvar szomszédságában található az egykori bútorgyár, mintegy 2,5 ha nagyságú beépítetlen
területe. A telek barnamezőnek minősül a központi helyen, fejlesztése révén a kereskedelmi
városközpont keleti irányú bővítése valósítható meg. A tulajdonosi (beruházói) elképzelések szerint a
területen a hatályos szabályozási előírásokkal összhangban egy vegyes funkciójú program valósulna
meg az autóbusz-pályaudvarral szoros kapcsolatban.
A MÁV állomás térsége
A város északi peremén található nagy kiterjedésű barnamezős területek rendezése, hasznosítása
ugyancsak a városfejlesztési prioritások közé tartozik. A terület belső szerkezetének megteremtése, új
feltáró közterületek kialakítása szükséges. Bőségesen áll itt rendelkezésre hely komfortos intermodális
csomópont kialakítására. A csomópontfejlesztés nagymértékben felértékeli a környező területeket,
amelyek rövid időn belül vegyes és gazdasági funkciójú fejlesztések vonzó helyszíneivé válhatnak. Az
itt fokozatosan megvalósuló sűrűsödés, központosodás a város működtetését kedvezően befolyásoló
folyamat, az állomás térsége az északi városrészek – elsősorban a gazdasági zóna és a lakótelepek egyik
szervező, kiszolgáló pólusává válhat.
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4. A FEJLESZTÉS INDOKLÁSA

4.1. Helyzetértékelés
4.1.1. Veszprém helyzetértékelése
Veszprém és vonzáskörzetének komplex közlekedési vizsgálata keretében végeztünk telefonos
háztartásfelvételt, melynek során 7000 veszprémi és további 3000 Veszprém környéki településen élő
embert kerestünk meg. A telefonos háztartásfelvételek során kétfajta kérdőívet töltöttünk ki. A
rövidebb kérdőív az előző napi utazásokat rögzítette időpontokhoz kötötten. A nem, életkor rögzítése
mellet, az utazási szokásokról, kereseti helyzetükről kérdeztük a válaszadókat. A bővített kérdőívekben
utazási jellemzők, szokások, preferenciák is rögzítésre kerültek. Mindkét esetben a válaszadás
önkéntes volt. Először a Veszprémben lakó megkérdezettek eredményei kerülnek bemutatásra
közlekedési mód szerint.
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4-1. ábra: Nemek szerinti megoszlás a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként
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4-2. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként
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4-3. ábra: Kor szerinti megoszlás a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként
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4-4. ábra: Jogosítvánnyal rendelkezők megoszlás a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési
módonként
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4-5. ábra: Háztartások nagysága a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

89

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59%

72%

54%

51%
Végösszeg
Naponta

20%

26%

20%

18%

15%

6%
2%
Kerékpár

8%

7%

22%
14%
5%
Gyalog

Hetente többször
Hetente
Havonta

Személygépjármű Tömegközlekedés

4-6. ábra: Utazás gyakorisága a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként
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4-7. ábra: Utazás indoka a veszprémi megkérdezettek körében közlekedési módonként
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4-8. ábra: Veszprémi helyi utazások kezdő és végpontjai a háztartásfelvétel alapján

A következő ábrán látható, hogy a személygépjárművel és közösségi közlekedéssel közlekedők számára
a döntési szempontok átlagosan mennyire fontosak (egytől ötig terjedő skálán).
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4-9. ábra: A módválasztási szempontok fontossága a személygépjárművel és közösségi közlekedéssel utazók
számára a veszprémi megkérdezettek körében
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A következő két ábra szemlélteti, hogy a megkérdezettek mely szempontok, feltételek teljesülése
esetén váltana közlekedési módot.
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4-10. ábra: A személygépkocsiról közösségi közlekedésre való váltás feltételeinek megoszlása a veszprémi
megkérdezettek körében
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4-11. ábra: A közösségi közlekedésről személygépkocsira való váltás feltételeinek megoszlása a veszprémi
megkérdezettek körében

Veszprém vonzáskörzetében lakó és Veszprémbe közlekedő személyek körében végzett felmérés
eredményeit az alábbi ábrák szemléltetik közlekedési mód szerinti bontásban.
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4-12. ábra: Nemek szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében
közlekedési módonként
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4-13. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében
közlekedési módonként
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4-14. ábra: Kor szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében
közlekedési módonként
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4-15. ábra: Jogosítvány megléte szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe
közlekedők körében közlekedési módonként
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4-16. ábra: Háztartás nagysága szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe
közlekedők körében közlekedési módonként
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4-17. ábra: Utazás gyakorisága szerinti megoszlás a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők
körében közlekedési módonként

A következő ábrán látható, hogy a személygépjárművel és közösségi közlekedéssel közlekedők számára
a döntési szempontok átlagosan mennyire fontosak (egytől ötig terjedő skálán).
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4-18. ábra: A módválasztási szempontok fontossága a személygépjárművel és közösségi közlekedéssel utazók
számára a Veszprém vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében
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A következő két ábra szemlélteti, hogy a megkérdezettek mely szempontok, feltételek teljesülése
esetén váltana közlekedési módot.
Utazási költség
csökkenne
14%
Utazási biztonság
javulna
9%
Utazási
kényelem
javulna
16%

Utazási idő
csökkenne
20%

Lenne kultúrált P+R
parkoló
5%
A megálló elérhető
közelségben lenne
13%

Semmilyen
esetben sem
23%

4-19. ábra: A személygépkocsiról közösségi közlekedésre való váltás feltételeinek megoszlása a Veszprém
vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében

Utazási biztonság
javulna
11%

Utazási kényelem
javulna
11%

Olcsóbb lenne az
Utazási idő
üzemanyag
csökkenne
25%
16%

Semmilyen
esetben sem
22%

Ingyenes parkolási
lehetőség az
úticélnál
15%

4-20. ábra: A közösségi közlekedésről személygépkocsira való váltás feltételeinek megoszlása a Veszprém
vonzáskörzetében élő, Veszprémbe közlekedők körében

4.1.1.1. Veszprém országos és térségi kapcsolatai
Veszprém közúton közvetlenül nem csatlakozik gyorsforgalmi úthálózathoz, amelynek a legközelebb
eső eleme a 30 km távolságra lévő M7 autópálya. Az ország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztésére
vonatkozó tervek ugyanakkor tartalmazzák a nyugati országhatár (Graz) –Veszprém–Dunaújváros
(meglévő Duna híd)–Kecskemét–Szolnok–Füzesabony (M3 autópálya) vonalon a nemzetközi TEN-T
hálózathoz tartozó, 399 km hosszúságú M8 autópálya elem kialakítását.
Az országos főutak közül a megyeszékhelyet a kelet-nyugat irányú kapcsolatot jelentő 8. sz. főút,
valamint az észak-déli irányú kapcsolatot biztosító 82. sz. (Veszprém–Zirc–Győr), 73. sz. (Csopak–
Veszprém), 72. sz. (Veszprém–Balatonfűzfő) főutak érintik. A 82. sz. főút biztosítja Nyugat Magyarország meghatározó települése, Győr felé, valamint azon túl Pozsony és Bécs felé a közvetlen
eljutást Veszprém számára. A 72. sz. főút a Balaton déli partja és Veszprém,(valamint azon túl Győr), a
73. sz. főút a Balaton északi partja és Veszprém (valamint azon túl Győr) közötti kapcsolatot jelenti.
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Veszprém, valamint a környező települések közötti közlekedést – a fenti főútvonalakon túlmenően –
az országos mellékúthálózatba tartozó 7301. sz. (Tapolca), a 7219. sz. (Felsőörs) a 7217. sz.
(Balatonalmádi), 8214. sz. (Hajmáskér) összekötő utak biztosítják.
Az országos és/vagy térségi közösségi közlekedés keretében a várost elérő országos közúti elemek
mindegyikén zajlik autóbusz közlekedés. Az országos forgalom biztosítja, hogy a főváros mellett
közvetlenül elérhető az összes dunántúli megyeszékhely és néhány további – a Dunától keletre eső –
megyeszékhely is. A meghatározó forgalmi kapcsolatot az országos autóbusz közlekedésben Győr és
Budapest jelenti.
Veszprémet a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő, az országos törzshálózatba
(TEN-T hálózat) tartozó Székesfehérvár – Szombathely (20. sz.) vasútvonal, valamint az országos
törzshálózatba tartozó Veszprém–Győr (11. sz.) vasútvonal érinti.
4.1.1.2. Közúti közlekedés
4.1.1.2.1. Közúti közlekedési hálózat
Veszprém MJV országos közútjai
A város területét érintő országos közúthálózati elemeket a 4-21. ábra mutatja.
A 8. sz. I. rendű főút a város legfontosabb közlekedési vonala, mely Székesfehérvár és Rábafüzes felé
biztosít kapcsolatot. A főút város belterületét délről elkerülő szakasza a 80’-as évek első felében
megépült. Jelenleg Székesfehérvár és Várpalota között 2x2 forgalmi sávos, Várpalota elkerülő út
kivitelezése, valamint Várpalota-Veszprém szakasz átépítése 2018-ra fog befejeződni. A veszprémi
elkerülő úti szakasz jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely csúcsidőben gyakran kapacitáshiánnyal küzd.
Középtávú célok között szerepel 2x2 forgalmi sávos 11,5 t tengelyterhelésre és 110 km/h sebességre
alkalmassá tétele, valamint csomópontjainak különszintűvé való átépítése. Veszprémtől nyugatra
ismét 2x2 forgalmi sávos Bánd településig.
Veszprém irányából számos főút tárja fel a megye és a régió jelentős területét. A 72. sz. BalatonfűzfőLitér II. rendű főút 2x1 forgalmi sávos, a Dél-Dunántúl és az M7 autópálya felé biztosít kapcsolatot. A
8. sz. főúttal különszintű csomóponttal rendelkezik Veszprémtől nyugatra. A 73. sz. Csopak-Veszprém
II. rendű főút a Balaton északi partja felé biztosít kapcsolatot, a 7219. sz. Alsóörs-Veszprém összekötő
út és az elkerülő út között 2x2 sávos. A 77. sz. Veszprém-Tapolca II. rendű főút a Balaton-felvidék
irányában teremt közúti kapcsolatot, kiindulópontja az elkerülő a 8. sz. főút csomópontja. A 830. sz.
Veszprém tehermentesítő II. rendű főút a 8. sz. főút elkerülő szakaszának északi folytatása, amely által
Veszprém teljes értékű útgyűrűvel rendelkezik. Az út bel- és külterület határán halad, végig 2x1 sávos.
Egyes szakaszain csúcsidőben a forgalom eléri a kapacitáshatárt, mivel alternatívát jelent a
Székesfehérvár-Szombathely tengelyen közlekedőknek a hosszabb déli elkerülő úthoz képest. A 82. sz.
Veszprém-Zirc-Győr II. rendű főút a 8. sz. főúttól indul, majd Kádárta és Gyulafirátót városrészek
felfűzése után Győr irányában biztosít észak-déli kapcsolatot. A vonalon jelentős forgalom, valamint
nagy nehéz tehergépkocsi arány a jellemző. A rendezési tervek5 tartalmazzák a 82. sz. főút Kádárta és
Gyulafirátót településelkerülő szakaszt, amely nyugatról kerülné a városrészeket becsatlakozva a 8. sz.

5

Forrás: Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V. 27.) önk.-i rendelet, valamint Veszprém
MJV Településrendezési Terv 241/2003 (XII. 18.) VMJÖk. határozat
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főút és 72. sz. főút csomópontjába. E beavatkozás csak a hosszútávú fejlesztési elképzelések között
szerepel.
Veszprém MJV területét további alsóbbrendű országos közúthálózati elemek is érintik, amely a térségi
elérhetőség biztosításában játszanak kiemelt szerepet. A legfontosabb a 7217. sz. VeszprémBalatonalmádi összekötő út, amely szintén a 8. sz. főút elkerülő útból ágazik ki. Kisebb jelentőségű, de
térségi feltáró funkcióval rendelkezik a 8214. sz. Öskü-Gyulafirátót összekötő út. Elsősorban települési
forgalmat bonyolít le a 83302. sz. Veszprém állomáshoz vezető út, valamint a 83105. sz. Gyulafirátót
bekötő út, valamint 82106. sz. Kádárta bekötő út.

4-21. ábra: Veszprém MJV országos közútjai
Forrás: KIRA (http://kira.gov.hu/)

Veszprém MJV helyi fő- és gyűjtőútjai
A város jelenlegi helyi közúthálózatát 1. sz. tervlap, míg a távlati fejlesztési elemekkel kiegészített
hálózatát a 2. sz. tervlap mutatja.
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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 kelet-nyugati közlekedési főtengely. Két jellegzetes eleme a város képét meghatározó völgyhíd és
a városközpontban (Jutasi út becsatlakozásánál) található nagysugarú körforgalmi csomópont. A
Budapest út-Cholnoky u. csomópontig 2x2, a további szakaszon 2x1 forgalmi sávos, szabályozási
szélessége 22,0 m. Forgalma az egyik legnagyobb a nagyszámú ingázó forgalom miatt, amiből kifolyólag
csúcsidőben gyakran alakulna ki forgalmi torlódások a belvárosi szakaszokon. A középtávú
beavatkozások között szerepel a Budapest út-Bajcsy-Zsilinszky u.-Mártírok útja-Kórház u.-Brusznyai
Árpád u. jelzőlámpával szabályozott csomópontrendszer átépítése kettős turbó körforgalmi
csomóponttá, valamint a Budapest út-Cholnoky J. u. csomópont átépítése.
A település észak-déli közlekedési főtengely legrégebbi eleme a városközpont és a vasútállomás
között kapcsolatot biztosító Jutasi út, mely 2x1 forgalmi sávos, 24,4 m szabályozási szélességű helyi
főút. A főtengely folytatása a Budapest út és Radnóti tér között vezető Almádi úti szakasz, valamint a
Radnóti tér és a belső körgyűrű között tervezett szakasza, amely a középtávú beavatkozások közt
szerepel.
Az elkerülő úthoz becsatlakozó országos közutak belterületei folytatásai szintén jelentős forgalmat
bonyolítanak le, mint helyi főutak. A 73. sz. főút belterületi folytatása a Füredi út-Mártírok útja, mely
2x1 forgalmi sávos, szabályozási szélessége 20,4 m és 15,0 m. A 77. sz. főút belterületi folytatása a
József Attila u.-Komakút tér-Megyeház tér, mely szintén 2x1 forgalmi sávos és 20,4 m szabályozási
szélességű. A 7217. sz. összekötő út belterületi folytatása az Almádi út-Bajcsy-Zsilinszky u., mely 2x1
forgalmi sávos, szabályozási szélessége 20,4 m és 15,0 m.
Veszprém rendelkezik az elkerülő úton kívül egy nem teljes értékű belső körgyűrűvel, melynek vonala
a Stadion u.-Cserepes u.-Cholnoky u.-Hold u.-Haszkovó u.. Az útvonal 2x1 forgalmi sávos, szabályozási
szélessége 17,4-24,4 m között változó. Középtávú fejlesztési cél a körgyűrű meghosszabbítása a Jutasi
úttól a Pápai útig, mely által az északi iparterület felé alakulna ki kedvezőbb közúti kapcsolat.
A helyi főutak mellett fontos kapcsolati és feltáró funkcióval rendelkeznek a hely gyűjtőutak, valamint
a jelentősebb mellékutak, amelyek városrész szerinti bontásban a következőek:








Belváros: Kórház u., Iskola u., Jókai u., Toborzó u.
Dózsaváros: Táncsics M. u., Szent István u., Csalogány u., Aranyoskút u.
Északi iparterület: Kistó utca, Tüzér utca, Kisréti utca, Csererdő u., Henger u. (tervezett
középtávú beavatkozás)
Jeruzsálemhegy és Csatárhegy: Endrődi Sándor utca, Kiskőrösi u., Pázmándi u.
Egyetemváros: Egyetem utca, Dugovics u., Egry József utca, Kemecse u., Wartha u.
Cholnokyváros: Lóczy Lajos utca, Ady Endre u.
Jutasi úti lakóövezet: Március 15. utca, Aradi vértanúk útja, Petőfi Sándor utca, Munkácsy
Mihály utca, Kádártai út, Görgey Artúr u., Aulich L. u.

.
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4-22. ábra: Veszprém MJV jelenlegi úthálózata
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4-23. ábra: Veszprém MJV tervezett úthálózata
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A Veszprém helyi közútjain érvényben lévő sebesség- és súlykorlátozásokat, valamint egyéb
forgalomszabályozású területeket az 4-24. ábra tartalmazza

4-24. ábra: Speciális forgalomszabályozású területek, útvonalak
Forrás: Veszprém MJV Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata I. kötet

4.1.1.2.2. Közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat
A közúti balesetek száma országos, régiós és megyei szinten folyamatosan csökkenő tendenciát
mutatnak, amit a vezetéskultúra javulásának, közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek és a változó
jogszabályi környezetnek tudhatunk be. Ez a tendencia viszont nem érvényes Veszprém városának
adataira, ahogy azt a 4-25. ábra mutatja. A baleset okozója szerint nincs jelentős változás az elmúlt
évek során (átlagosan a balesetek 66%-át személygépkocsik, 11%-át kerékpárok, 8%-át
motorkerékpárok, 8%-át gyalogosok és 7%-át tehergépkocsik okozzák).
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4-25. ábra: Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve
Adatok forrása: KSH, 2014
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4-26. ábra: Baleseti góctérkép (2014. év)
Adatok forrása: Veszprémi Rendőrkapitányság adatszolgáltatása
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4.1.1.2.3. Közúti csomóponti és keresztmetszeti forgalmak
A város 31 helyszínén kézi rögzítéssel csomóponti és keresztmetszeti forgalomszámlálást készítettünk
2x4 órás időtartamban (630-1030 és 1400-1800 között) 2015.06.14-15-én. A számolás során minden
járműkategóriát, beleértve a kerékpáros közlekedést is külön rögzítettünk. A kézi számolások mellett
négy körforgalmi csomópontban kamerás forgalomfelvételt végeztünk. A számolásokat 15 perces
bontásban végeztük, így a csúcsidőszaki forgalmi helyzetek pontosabban vizsgálhatóak. A csomóponti
és keresztmetszeti számolások helyszínei az alábbiak (lásd 4-27. ábra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

8. sz. főút – Pápai út csomópont
Házgyári út – Kistó utca csomópont
Házgyári út – Tüzér utca csomópont
Északi útgyűrű – Jutasi út csomópont
Északi útgyűrű – Külső-Kádártai út csomópont
8. sz. főút – Budapest út csomópont
8. sz. főút – Almádi út csomópont
8. sz. főút – Füredi út csomópont
8. sz. főút – József Attila u. csomópont
Pápai út keresztmetszet (Henger u.-nál)
Házgyári út keresztmetszet (Jutasi útnál)
Jutasi út keresztmetszet (Aulich L. u.-nál)
Shop Stop (8. sz. főút felőli) bejárat keresztmetszet
Kádárta, Győri utca keresztmetszet
Jutasi út – Haszkovó u. csomópont
Aradi Vértanuk u. – Görgey A. u. csomópont
Haszkovó u. – Munkácsy M. u. csomópont
Kádártai út keresztmetszet (Bolgár M. u.-nál)
Budapest út – Hold utca csomópont
Cholnoky J. u. – Ady E. u. csomópont
Cserepes u. – Almádi út csomópont
Mártírok útja – Stadionok u. csomópont
József Attila u. – Stadion u. csomópont
Dózsa György út keresztmetszet (völgyhídnál)
Szent István u. – Táncsics M. u. csomópont
Jókai Mór u. keresztmetszet (Festő u.-nál)
Iskola u. – Dózsa Gy. u. csomópont
Szabadság tér – Óvári F. út csomópont
Mártírok útja – Budapest út csomópont
Kórház u. – Mártírok útja csomópont
Bajcsy Zsilinszky utca keresztmetszet (Vitéz u.-nál)
Budapest út- Jutasi út csomópont
Jutasi út – Csaplár J. u. csomópont
Jutasi út – Petőfi S. u. csomópont
Balaton Pláza bejárat keresztmetszet
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4-27. ábra: Csomóponti és keresztmetszeti forgalomszámlálások helyszínei

A csomóponti forgalomszámlálások alapján készültek csúcsórai (MOF) forgalomáramlási ábrák,
amelyek az alábbiak:
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4-28. ábra: 8. sz. főút – Pápai út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 1

4-29. ábra: Házgyári út – Kistó utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 2
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4-30. ábra: Északi útgyűrű – Tüzér utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 3
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4-31. ábra: Északi útgyűrű – Jutasi utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 4
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4-32. ábra: Házgyári út – Északi útgyűrű csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra)

4-33. ábra: Jutasi utca – Hátgyári út – Aulich L. u. csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra)
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4-34. ábra: Északi-keleti útgyűrű – Külső-Kádártai út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 5
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4-35. ábra: 8. sz. főút – Keleti útgyűrű csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 6
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4-36. ábra: Déli útgyűrű – Almádi út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 7
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4-37. ábra: Déli útgyűrű – Füredi út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 8
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4-38. ábra: Déli útgyűrű – József Attila utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 9

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

114

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

4-39. ábra: Jutasi utca – Haszkovó utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 15
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4-40. ábra: Aradi vértanúk útja – Görgey Artúr utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 16
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4-41. ábra: Haszkovó utca – Munkácsy M. u. csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 17
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4-42. ábra: Budapest út – Cholnoky J. utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 19
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4-43. ábra: Cholnoky J. utca – Ady E. utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 20
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4-44. ábra: Cholnoky J. utca – Almádi utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 21

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

120

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

4-45. ábra: Mártírok útja – Stadion utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 22
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4-46. ábra: József A. utca – Stadion utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 23
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4-47. ábra: Szent István utca – Táncsics M- utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 25
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4-48. ábra: Brusznyai Á. utca – Szabadság tér csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 28
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4-49. ábra: Mártírok útja – Budapest út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) – 29
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4-50. ábra: Jutasi út – Budapest út csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 32
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4-51. ábra: Jutasi út – Csaplár J. utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 33
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4-52. ábra: Jutasi utca – Petőfi S. utca csomópont mértékadó óraforgalom (E/óra) - 34

4.1.1.2.4. Közúti kordonos kikérdezés
A város bevezető utjain, nyolc helyszínen, a körgyűrűn belül kordonos, leállításos forgalomszámlálást
készítettünk. A számlálás során rendőri segítség mellett a járművek kb. 10 %-t kiintve a forgalomból, a
vezetőket utazásaikkal kapcsolatban kérdeztük. A kordonok helyszínei (lásd 4-53. ábra):
1. Pápai út
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kistó utca
Tüzér u.
Jutasi út
Budapest út
Almádi út
Füredi út
József A. utca

4-53. ábra: Kordonos kikérdezés helyszínei

A számolás eredményeként általános információk mellett a cél és az átmenő forgalommal
kapcsolatban kaptunk hasznos információkat. A kikérdezéssel egy időben, a számolással megegyező
helyszíneken keresztmetszeti számolásokat is végeztünk, melyek adatai referenciaértékként szolgáltak
a kikérdezéses számolások volumenének felszorzására. A kikérdezésnél használt adatlapot a 4-54. ábra
mutatja.
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CÉLFORGALMI KIKÉRDEZÉS
Dátum:

Időpont (óra,perc):
1. Férfi

Neme:

Aktivitá
s

2. Nő

Életkor:

sorszám :

Kód:

1. Dolgozó

3. Nyugdíjas

5. Munkanélküli

2. Tanuló

4. GYES/GYED

6. Háztartásbeli

A járműben ülők száma:

AKTUÁLIS UTAZÁSA
Település

Honnan indult?

Utca

Körzet:
Az utazás módja:

1. Személyautó

3. Nehéz tgk (pl. IFA)

6. Kerékpár

2. Kisteherautó

4. Motor

7. Egyéb

Település

Hova utazik?

Utca

Körzet:
Utazás célja:

1. Munka

4. Vásárlás

2. Ügyintézés

5. Szabadidő

3. Iskola/óvoda

6. Haza

7. Egyéb

Milyen gyakran teszi meg ezt az utat?:
1. Naponta

3. Hetente többször

2. Hetente

4. Havonta

5. Ritkábban

4-54. ábra: Kordonos kikérdező adatlap

A teljes mintavételre vonatkozó eredményeket a következő ábrák tartalmazzák.

Nő
30%

Férfi
70%

4-55. ábra: Nemek szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán
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25-40 év
40%
17-25 év
9%
65 év felett
5%
40-65 év
46%
4-56. ábra: Életkor szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán

2 fő
30%
3 fő
8%

4 fő
2%
6 fő
<1%

5 fő
1%

12 fő
<1%

1 fő
59%

4-57. ábra: Járműben ülők száma szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán

Balatonfüred
5%

Balatonalmádi
4% Ajka
Herend
3%
3%
Nemesvámos
3%

Egyéb települések
19%

Budapest
2%

Várpalota
2%
Litér
2%
Székesfehérvár
Zirc 2%
2%

Márkó
2%

Balatonfűzfő
Felsőörs
2%
2%
Berhida
Pápa
2%
2%
Szentkirályszabadja SzentgálAlsóörs Hajmáskér
1%
2%
1%
1%
4-58. ábra: Utazás kezdőpontja szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán
Veszprém
37%
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Kisteherautó
8%
Motor
2%
Kerékpár
2%
Nehéz tgk
<1%

Személyautó
88%

4-59. ábra: Utazás módja szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán

Vásárlás
9%
0%

Hazatérés
18%

0%

egyéb
11%

Magán ügyintézés
11%
Iskola/óvoda
5%

Munka
39%

Szabadidő
7% 0%

4-60. ábra: Utazás indoka szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán

Hetente
17%

Hetente többször
12%

Ritkábban
11%
Naponta
50%

Havonta
10%

4-61. ábra: Utazás gyakorisága szerinti megoszlás a kordonos kikérdezés teljes mintán

Az egyes kordonpontok áthaladó utazások kezdőpontjai szerinti megoszlást a következő ábrák
mutatják.
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Márkó
10%

Pápa
8%

Herend
11%

Szentgál
4% Hárskút Bánd
3%
3%
Bakonybél
2%
Zirc
2%
Ausztria
Felsőörs 2%

Ajka
11%

Egyéb
13%

Kislőd
2%
Veszprém
26%

2%

Városlőd
1%

4-62. ábra: Pápai út felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Egyéb
16%

Herend
5%
Márkó
3%

Szentgál
3%
Ajka
2%
Hajmáskér
2%
Szentkirályszabadja
Berhida
2%
Bánd
1%
1%

Veszprém
63%

Hárskút
1%

Várpalota
1%

4-63. ábra: Kistó utca felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Egyéb
10%

Szentgál
3% Zirc
2%

Berhida
2%

Hajmáskér
2%
Balatonalmádi
1%
Veszprém
74%

Öskü
1%

Pápa
2%

Budapest
1%
Litér
1%

Várpalota
1%
4-64. ábra: Tüzér utca felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint
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Egyéb
11%

Herend
5%
Ajka
4%
Márkó
4%

Veszprém
71%

Pápa
Csatár 2%
2%
Szentgál
1%

4-65. ábra: Jutasi út felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Várpalota
8%

Budapest
7%

Litér
7%

Zirc
4%

Székesfehérvár
8%

Berhida
Hajmáskér 5%
4%
Balatonfűzfő
4%
Öskü
Balatonkenese
3%
Sóly 3%
Pétfürdő
2%

Egyéb
16%

2%
Győr
1%

Balatonalmádi
1%
Küngös
Siófok
1%
1% Vilonya
1%

Veszprém
20%

4-66. ábra: Budapest út felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Balatonfüred
9%

Balatonfűzfő
9%
Veszprém
6%

Egyéb
16%

Balatonalmádi
34%

Szentkirályszabadja
7%

Felsőörs
5%
Ajka
4%
Alsóörs
2%
Nemesvámos
2%
Tihany Tapolca
Pétfürdő
2%
2%
2%

4-67. ábra: Almádi út felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint
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Balatonalmádi
9%

Felsőörs
7%

Alsóörs
6%
Csopak
5%

Lovas
3% Nemesvámos
3%
Litér
2%

Veszprém
13%

Budapest
2%

Szentkirályszabadja
Szombathely 2%
Egyéb
Ajka 2%
15%
Tihany
1%
2%
Zánka
Balatonfűzfő
1%
Balatonfüred
1%
Zirc
23%
Révfülöp Balatonkenese
1%
1%
1%
4-68. ábra: Füredi út felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Nagyvázsony
8%
Ajka
11%

Balatonfüred
3%
Herend
Tapolca
3%
Tótvázsony
8%
Pápa
3%
3%
Badacsonytomaj
2%

Nemesvámos
46%
Zirc
2%

Balatonberény
Lesencetomaj 2%
Hévíz
2%
2%
Márkó
Paks 2%
Monostorapáti
2%
2%
Sümeg
Zánka
2%
2%

4-69. ábra: József A. u. felől érkező forgalom eloszlása utazás kezdőpontja szerint

Az egyes kordonpontok áthaladó utazások végcélja szerinti megoszlását a következő ábrák mutatják.
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4-70. ábra: Pápai út felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint

4-71. ábra: Kistó utca felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint
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4-72. ábra: Tüzér utca felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint

4-73. ábra: Jutasi út felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint
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4-74. ábra: Budapesti út felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint

4-75. ábra: Almádi út felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint
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4-76. ábra: Füredi út felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint

4-77. ábra: József Attila utca felől érkező forgalom eloszlása célterület szerint
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Az egyes kordonpontok áthaladó utazások indoka szerinti megoszlását a következő ábrák mutatják.
Haza
21%

Vásárlás
5%

Egyéb
16%

Ügyintézés
7%
Iskola/óvoda
3%
Szabadidő
7%

Munka
41%

4-78. ábra: Pápai út felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint

Vásárlás
10%

Haza
15%
Egyéb
10%

Ügyintézés
12%
Iskola/óvoda
4%
Szabadidő
4%

Munka
45%

4-79. ábra: Kistó utca felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint

Ügyintézés
6%

Vásárlás
10%

Haza
16%
Egyéb
6%

Iskola/óvoda
13%

Szabadidő
9%

Munka
40%

4-80. ábra: Tüzér utca felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint
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Haza
31%
Vásárlás
7%
Egyéb
8%

Ügyintézés
7%
Iskola/óvoda
7%

Munka
35%

Szabadidő
5%

4-81. ábra: Jutasi út felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint
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Ügyintézés
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13%
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39%
4-82. ábra: Budapest út felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint

Ügyintézés
6%

Vásárlás
14%

Haza
12%
Egyéb
17%

Iskola/óvoda
4%
Szabadidő
1%
Munka
46%
4-83. ábra: Almádi út felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint
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4-84. ábra: Füredi út felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint
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Egyéb
21%

Ügyintézés
12%

Iskola/óvoda
6%
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25%
Szabadidő
16%

4-85. ábra: József A. u. felől érkező forgalom eloszlása utazás indoka szerint

4.1.1.2.5. Közúti tehergépjármű célforgalmi felvétele
A teherforgalom felvételét Veszprém belterület határán, illetve a körzethatárokon, 20 kordonponton
végeztük rendszámrögzítéssel.
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4-86. ábra: Rendszám felírásos tehergépjármű forgalomszámlálás kordonpontjai

4.1.1.2.6. Közúti közlekedés értékelése
Bár Veszprém nem rendelkezik autópálya kapcsolattal, de a hamarosan átépülő 8. sz. főút kitűnő
elérhetőséget fog biztosítani a várostól keletre lévő országrész felé. Hiányoznak viszont a megfelelő
kapcsolatok déli és északi irányban, melyen csak részben fog tudni enyhíteni tervezett M8 autópálya
kiépítése. A 82. sz. főút Győr irányban teremt kapcsolatot, de jelenleg túlterhelt, műszaki paraméterei
nem megfelelőek.
A város közlekedési hálózata egy teljes- és egy részleges körgyűrűvel rendelkezik. A külső körgyűrű déli
szakaszának feladata a tranzit forgalom átvezetése, de számos irányból az északi gyűrűt, illetve a
városon átvezető utakat használnak e célra. A forgalomszámlálás eredményei jól mutatják, hogy a
külső körgyűrűt a tranzit forgalom mellett nagyarányú, belvárost elkerülni akaró helyi utazásokra is
használják. A város bevezető útjain ez az érték átlagosan 37%, de a Tüzér u. esetén eléri a 74%-ot.
Ennél fogva az északi körgyűrű csomópontjainak forgalma a csúcsórákban kapacitás határon
mozognak, gyakoriak a torlódások. Hasonló a helyzet a Jutasi út, valamint a kelet-nyugati közlekedési
tengely belvárosi szakaszain.
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A Veszprém bevezető útjain érkező forgalom kis arányának úti célja a Belváros, átlagosan 20%, de a
Budapest úton érkezők esetében 30%. A háztartásfelvétel eredményei hasonló jellegzetességre
mutatnak rá. A 4-8. ábrán látható, hogy a Belvárosba irányuló utazások hasonló volumenűek, mint a
város kintebbi, de nagy lakosságszámmal rendelkező városrészek esetében.
Problémás, kapacitáshiányos illetve balesetveszélyes csomópontok több helyen találhatóak a
településen. Ilyen a Budapest út – Cholnoky út csomópontja, amit jelentős forgalom terhel. Jelenleg
jelzőlámpával szabályozott csomópont fejlesztése mindenképp szükséges, melynek iránya további
vizsgálat tárgya kell legyen. Balesetveszélyes csomópont az Egyetem u. – József Attila u. csomópont,
mivel a József A. u. kis szögben csatlakozik be az Egyetem u.-ba.
4.1.1.2.7. Közúti közlekedés SWOT analízise










SWOT ANALÍZIS – KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
jól kiépített főúthálózat
 autópálya kapcsolat hiányzik
teljesértékű körgyűrű
 észak-dél irányú kapcsolatai gyengék
települési utak megfelelő állapotúak és
 túlterhelt közlekedési útvonalak
szélességűek
 problémás csomópontok
belső körgyűrű megléte
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
8. sz. főút fejlesztése
 közúti balesetek számának növekedése
M8 autópálya kiépítése
 belterületi utakat használó tranzitforgalom
volumene stagnál
észak-déli közlekedési főtengely további
kiépítése
 a változó társadalmi és gazdasági viszonyok
miatt nő a személygépkocsival ingázók
belső körgyűrű meghosszabbítása
száma
4-1. táblázat: Közúti közlekedés SWOT analízise

4.1.1.3. Parkolási helyzetkép
A település rendelkezik parkolófejlesztési koncepcióval, mely jól bemutatja a parkolási problémákat és
megoldási javaslatokat is tesz, de – mivel 2009-ben készült – több megállapítás és ajánlott beavatkozás
már meghaladott. A különböző funkcióval és beépítési jellemzővel rendelkező városrészek eltérő
jelleget mutatnak a parkolási lehetőségek, igények és problémák területén.
4.1.1.3.1. Belváros parkolási helyzetképe
A belváros történelmi fejlődése és városközponti szerepe következtében számos forgalomvonzó
funkcióval bír, viszont parkolásra alkalmas területek száma és mérete nem elégíti ki a jelentkező
igényeket. A kialakult probléma enyhítésére több városfejlesztési beavatkozás is, de hatásos eredmény
csak ezek együttes alkalmazásával érhető el.
Veszprém városa élt is ezen beavatkozásokkal, ennél fogva 2001 óta működik a belvárosban egy
többzónás fizető parkolási rendszer. Három parkolási zónára vannak felosztva a városközponti
parkolóterületek, amelyek eltérő díjjal vehetők igényben. Munkanapokon 7.00-17.00 óra között a
várakozás helyben váltott szelvénnyel, chipkártyával, helyi lakosoknak kedvezményes bérlettel, vagy
mobiltelefon keresztüli megvételével lehetséges. A rendszer kiterjedését mutatja a 4-24. ábra, míg a
különböző zónák eloszlását a 4-87. ábra mutatja.
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4-87. ábra: Parkolási zónák
Forrás: http://parkall.hu/

A belváros területén található kiemelt parkoló területein rendszámrögzítéses parkolás-felvételt
végzünk 2015.05.20-án. A 4-2. táblázat tartalmazza a belvárosi parkolóterületeket, azok férőhelyeinek
számát, valamint, hogy mely parkolási zónába tartoznak (a kiemelt területeken történt a parkolási
számlálás).
Parkoló megnevezése
Bagolyvári parkolóház
Szeglethy u. mélygarázs
Óváros tér
Brusznyai Árpád utcai (McDonald’s körüli)
Cserhát 3-4-5
Kossuth L. u. 6. (20. emeletes mögötti) szervizút
Kossuth tömbbelső a Posta szerviz útjától a Fortuna
udvarral együtt
Kórház utca
Vörösmarty M. tér (Okmányiroda)
Budapest út 5-9. melletti
Ady Endre utca a Jutasi úttól a Levendula utcáig
Bezerédi utca
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Parkolóhelyek
száma

Parkolási
zóna

190
117
32
32
105
81

Egyedi
Egyedi
Piros
Piros
Piros
Piros

45
40
19
90
80
31

Piros
Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
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Parkoló megnevezése
Bagolyvári utca, Sarolta udvar
Budapest út 8. (volt SZMT székház) előtti
Jutasi út keleti oldala a Szófia utcáig
Jutasi út 2. Vásárcsarnok kijelölt parkoló területe
Erzsébet sétány
Kopácsi utca
Ranolder téri
Bajcsy-Zsilinszky E. utca a Radnóti M. térig
Mártírok útja a temető végéig
Ádám Iván utca
Széchenyi I. u. az Arany J. utcáig, Reguly A. és Szófia utcák
Tulipán és Mikszáth K. utcák a Rózsa utcáig
Levendula utca
Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló
Galamb utca
Vitéz utca
Almádi út (Muskátli u. 4-8 melletti terület)
Budapesti út melletti parkoló (benzinkútnál)

Parkolóhelyek
száma

Parkolási
zóna

78
66
11
72
100
50
19
34
61
54
44
66
17
112
17
50
49
25

Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
Zöld
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Sárga
Ingyenes

4-2. táblázat: Veszprém belvárosában található parkoló területek

A kialakult parkolási problémák enyhítésére további eszköz a meglévő parkoló területek átgondolt
növelése. Jelenleg két helyen is üzemel nagy kapacitású zárt parkoló létesítmény (Bagolyvári
parkolóház és Szeglethy u. mélygarázs), valamint további 366 férőhelyes parkolóház építése is szerepel
a középtávú városfejlesztési elképzelések között a Vérellátó parkoló területének hasznosításával.
Szükségesek továbbá jól működő, alternatív közlekedési rendszerek biztosítása, amely magas
szolgáltatási szintű, összehangolt közösségi közlekedés és kiépített kerékpárút-hálózat kialakításával
lehetséges. A belvárosi parkolási problémák további megoldási lehetősége a települési decentrumok
létrehozása, azok funkcióinak erősítése, bővítése. Jelen tanulmányterv ezen eszközök együttes
alkalmazására törekszik a vasútállomás melletti intermodális csomópont kialakításával.
4.1.1.3.2. Lakótelepek parkolási helyzetképe
A városban több nagy kiterjedésű és jelentős lakásszámmal rendelkező lakótelep található. 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 S. lakótelep.
E területeken a parkolás egyre jelentősebb problémákat okoz a nagyszámú személygépkocsi birtokos
igényei és a rendelkezésre álló parkoló területek miatt. Bár a lakótelepek parkolási problémáinak
vizsgálata kívül esik e megvalósíthatósági tanulmányon, de a már említett alternatív közlekedési
rendszerek kialakítása pozitív hatással lehet e területekre is.
4.1.1.3.3. Kertvárosok és iparterületek parkolási helyzetképe
A kertvárosi és gazdasági területeken a parkolóhelyek rendeltetésszerűen telken belül találhatóak,
közterületi parkolás ritkább esetben fordul elő és nem okoz jelentős közlekedési problémát. A legtöbb
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munkavállalót foglalkoztató cégek körében kérdőíves adatfelvétel történt, mely kitért a telephelyen
történő parkolások jellegére is.
4.1.1.3.4. Egyedi forgalomvonzó létesítmények parkolási helyzetképe
Egyedi forgalomvonzó létesítmények közül e megvalósíthatósági tanulmány számára a legfontosabb
az elkerülő út mentén található vasútállomás valamint a Jutasi úti autóbusz állomás. E két létesítmény
parkolási helyzetével külön fejezetben foglalkozunk.
Jelentős forgalomvonzó létesítmények a nagyobb kereskedelmi létesítmények. Veszprém esetében
három kereskedelmi központ alakult ki (Tesco-OBI, Stop Shop, Balaton Pláza), így a forgalom
kedvezően oszlik el és legfeljebb csak a csomópontokban tapasztalható torlódás.
További egyedi forgalomvonzó létesítmény a Veszprém Aréna, a Pannon Egyetem, valamint a kórház.
Az Arénához 750 férőhelyes parkolóterület tartozik, de azok rendezvényeken kívüli kihasználtsága
minimális. Az egyetemen tanuló hallgatók parkolási igénye minimális, oktatók száma alacsony, így nem
okoz jelentős közlekedési problémát a környék közterületein történő parkolás. A kórház parkolási
problémáit a belvárosi parkolási problémáktól nem lehet szétválasztani, azokkal együtt kell kezelni.
4.1.1.3.5. Parkolás vizsgálat eredményei
A vizsgálat során 15 perces bontásban, rendszámfelírásos parkoló számolásokat végeztünk kétszer
négy órában (7-11 és 14-18 között), mellyel a parkolók foglaltságát és a parkolás időtartamát is tudjuk
elemezni. A vizsgálat részét képezte az önkormányzati tulajdonban, VKSZ Zrt. üzemelésében lévő
mélygarázsok számolása is.
A parkolási számolás helyszínei az alábbiak (lásd 4-88. ábra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vasútállomás környéki parkoló területek
Jutasi úti autóbusz állomás környéki parkoló területek
Bagolyvár utca környéki parkoló területek
Cserhát lakótelep parkoló területek
Budapest út – Brusznyai u. környéki parkoló területek
Erzsébetliget parkoló
Szeglethy utcai mélygarázs
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4-88. ábra: Rendszámfelírásos parkoló számolások helyszínei
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4-89. ábra: Bagolyvári parkolóházban parkoló gépkocsik tartózkodási ideje
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4-90. ábra: Szeglethy u. mélygarázsban parkoló gépkocsik tartózkodási ideje
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4-91. ábra: Völgyikút u. 2. (Nyugdíjasház) melletti parkoló kihasználtsága
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4-92. ábra. Cserhát utca 3-4-5 melletti parkoló kihasználtsága
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4-93. ábra: Kossuth L. u. 6. (20 emeletes) szervizút melletti parkoló kihasználtsága
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4-94. ábra: Budapest út 5-9. melletti parkoló kihasználtsága
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4-95. ábra: Erzsébet sétány melletti parkoló kihasználtsága
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4-96. ábra: Jutasi út 2. Vásárcsarnok kijelölt parkoló kihasználtsága

30-45 perc; 6,7%
15-30 perc;
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kevesebb mint 15 perc;
59,0%

több mint 4 óra;
1,8%

4-97. ábra: Jutasi út 2. Vásárcsarnok kijelölt parkoló területén gépkocsik tartózkodási ideje

4.1.1.3.6. Parkolási helyzetkép értékelése
Veszprémben működő parkolási rendszer elsősorban a belváros területére terjed ki. A parkolási
szokásokra e területeken a rövid idejű, maximum 1-1,5 órás tartózkodási idő a jellemző. Más,
alacsonyabb fizetési kategóriájú és nem díjköteles parkoló területek esetében inkább a hosszabb idejű
parkolás dominál. A város központjában és sűrűn lakott területein található parkolók kihasználtak, de
kapacitáshatárukat nem érték még el. A város egyes területein jellemző viszont a rendezetlen parkolás
(pl. piac melletti parkoló).
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4.1.1.3.7. Parkolási helyzetkép SWOT analízise







SWOT ANALÍZIS – PARKOLÁSI HELYZETKÉP
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
működő fizetős parkolási rendszer
 Kapacitáshatáron működő parkolók a
belvárosi és a sűrűn lakott területeken
meglévő két parkolóház a városközpontban
 helyenként rendezetlen a parkolás
parkolók állapota többségében megfelelő
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
parkolóterületek rendezése
 további nagy parkolóterületek kialakítása
tovább növeli a városközpont forgalmát
P+R parkolók létesítése
4-3. táblázat: Parkolási helyzetkép SWOT analízise

4.1.1.4. Vasúti közlekedés
4.1.1.4.1. A vasúti hálózat
Veszprém városát a 20. sz. Budapest – Székesfehérvár – Szombathely fővonal, valamint a 11. sz. Győr
– Zirc – Veszprém vonal érinti. Korábban működő vasútvonal kötötte össze Veszprémet Alsóörssel,
mely 22 km hosszú volt, de 1969-ben megszűnt, majd 1974-ben a pálya is felszedésre került.
Veszprém állomás nem rendelkezik szerteágazó vasúthálózati adottságokkal, a hiányzó hálózati
elemek miatt nem fejleszthető valós kötöttpályás vonzáskörzetté. Real cél a 20. sz. fővonal két
irányából Székesfehérvár – Veszprém – Ajka közötti napi ingázó forgalom növelése.
A vasútállomást 1998-ban építették újjá. Ekkor létesült gyalogos aluljáró és 30 cm-es peronok. A
személyforgalom egyetlen középperonon, a III-VI vágányon zajlik, melybe Székesfehérvár és
Szombathely felől is 1-1 csonkavágány csatlakozik. Ide érkezik a győri vonat is. Sem az aluljáróban, sem
az állomáson az esélyegyenlőség nem megoldott.
20. sz. Budapest – Székesfehérvár – Szombathely fővonal jellemzői
A vonal Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat része, melynek Veszprém környéki szakasza
egyvágányú, villamosított, 100 km/h pályasebességű és 21 t tengelyterhelésű. A vonalon napi egy
járatpár nemzetközi vonat közlekedik (Göcsej IC) Budapest, Déli pu. és Ljubjana között. Szintén egy pár
Intercity vonat jár a Déli pu. és Zalaegerszeg között. A gyorsvonatok Budapest, Déli pu. és Szombathely
között 2 óránként közlekednek 7 járatpárral, valamint Budapest, Déli pu. és Veszprém között további
6 gyorsvonat párral. Személyvonat közlekedik továbbá Budapest, Déli pu.-ra (2 járatpár), Celldömölkre
(3 járatpár), Székesfehérvárra (1 járat), valamint Szombathelyre (3 járatpár).
Budapestről a 112 km-es út átlagosan 1 óra 29 percbe telik gyorsvonattal, melynek teljesárú díja 2375
Ft pótjegy nélkül.
11. sz. Győr – Zirc-Veszprém vonal jellemzői
A vonal kategóriáját tekintve egyéb vasúti pálya, melynek Veszprém környéki szakasza egyvágányú,
nem villamosított, 60 km/h pályasebességű és 17 t tengelyterhelésű. Csak személyvonatok
közlekednek Győr és Veszprém között hétköznaponként 5 járatpárral.
A vasútnak korábban az ércszállításban volt fontos szerepe, de 2006-ban már a vonalbezárás
fenyegette. Jelenleg a feltárt települések utasain felül a Bakonyba irányuló turisztikai célú forgalom a
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domináns. Győrből a 79 km-es út átlagosan 2 óra 2 percbe telik személyvonattal, melynek teljesárú
díja 1120 Ft.
A vasútállomás helyzetének és forgalmi adatainak bemutatása és értékelése külön fejezetben történik
meg.
4.1.1.4.2. A vasúti személyszállítás – állomási forgalom bemutatása
2015. május 19-21. között hétköznap illetve 2015. május 30-án szombaton vasúti utasforgalmi
számlálás zajlott Veszprém vasútállomás területén. A mérés időtartama 6.00-14.00 és 14.00-20.00 óra
között zajlott, utasszámlálás és célforgalmi kikérdezés. A vizsgált délelőtti időszakban 21 vonat, a
délutáni időszakban pedig 30 vonat haladt át az állomáson. A következő ábrákon mutatjuk be a
hétköznap és hétvégén mért utasforgalom nagyságokat.
900
800
700

161

296

121

600
221

500
400
300

631

507

544

12
13
Leszálló utasok száma
hétvégén (Fő)

22
4
Felszálló utasok száma
hétköznapokon (Fő)

382

200
100

12
13
Leszálló utasok száma
hétköznapokon (Fő)

0

Eurocity

Intercity

Gyorsvonat

14
2
Felszálló utasok száma
hétvégén (Fő)

Személyvonat

Le- és felszálló utasok száma (Fő)

4-98. ábra Veszprém vasútállomás hétköznapi és hétvégi utasforgalma különböző vonattípusok esetén
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4-99. ábra Veszprém vasútállomáson áthaladó 11-es és 20-as vasútvonal le és felszálló utasainak száma
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Veszprém vasútállomáson áthaladó vonatok közül a le- és felszálló utasok számát tekintve:



a gyorsvonatok jelentik a legnagyobb volument (több mint 50%-os),
az Eurocity és az Intercity forgalma csekély.

A vasútvonalak forgalmára jellemző, hogy



a 11. sz. vasútvonal utasforgalma közel harmada a 20. sz. vasútvonalnak,
a hétköznapi forgalom kisebb a hétvégihez képest mind a fel- és leszálló utasokat tekintve.

Az adatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy Veszprém vasútállomáson regionális (távolsági)
forgalom bonyolódik le. Elővárosi közlekedés nem jellemző.
4.1.1.4.3. Vasúti közlekedés értékelése
A vasúti forgalom sem a város lakosságszámához, sem a város oktatási-gazdasági súlyához képest nem
meríti ki a lehetőségeket. A vasútállomás napi forgalma nem éri el az 1500 főt. Az alacsony utasszám
három fő okra vezethető vissza:




Veszprém nem hálózatosodási centrum, hanem fővonali megállóhely.
Az állomás a város szélén fekszik, a város bármely más pontja csak autóbusszal érhető el.
A vasútállomás környezete elhanyagolt, kevés szolgáltató infrastruktúrával rendelkezik, a
mellette fekvő autóbusz végállomás rendezetlen, átszálló utasforgalom minimális.

Veszprém állomás nem rendelkezik szerteágazó vasúthálózati adottságokkal, a hiányzó hálózati
elemek miatt nem fejleszthető valós kötöttpályás vonzáskörzetté. Reális cél a 20. sz. fővonal két
irányából Székesfehérvár – Veszprém – Ajka közötti napi ingázó forgalom növelése.
4.1.1.4.4. Vasúti közlekedés SWOT analízise






SWOT ANALÍZIS – VASÚTI KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
közvetlen eljutási lehetőség Budapest,
 hiányzó hálózati elemek
Szombathely, Győr és Ljubjana felé
 külpontos elhelyezkedés a városközponthoz
20. sz. fővonal transz-európai hálózat része
képest
 11. sz. vonal állapota nem megfelelő
 20. sz. vonal műszaki paraméterei
elmaradnak a szükségestől
 alacsony utasforgalom
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
20. sz. vonal tervezett fejlesztése
 alacsony utasforgalom miatt megszűnő 11.
sz. vonal
 vasúti pálya állapota, szolgáltatási
színvonala tovább romlik
4-4. táblázat: Vasúti közlekedés SWOT analízise
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4.1.1.5. Helyi közösségi közlekedés
4.1.1.5.1. Veszprém vonzáskörzete
Veszprém Megyei Jogú Város területén a helyi közösségi közlekedés szolgáltatását és üzemeltetését
2015. január 1-je előtt a Balaton Volán Zrt. látta el, 2015. január 1-jétől kezdődően az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt., azon belül is annak Veszprémi Szolgáltató Központja
(továbbiakban ÉNYKK).
4.1.1.5.2. Hálózat
Veszprém város helyi autóbusz közlekedése alapvetően jó lefedettséggel rendelkezik. Számos területe
van azonban a városnak, ahol jelenleg nincs autóbusz hálózati lefedettség (északi iparterület, Henger
u., Séd völgy, Gulya domb). A helyi autóbuszok forgalomirányítása a Pápai úti autóbusz telephelyen
történik, egyszerű eszközökkel, GPS vagy elektronikus járműkövető rendszer pillanatnyilag nem
működik.
Az ÉNYKK járművei jelenleg közel 100 autóbusz-megállóban, végállomáson és 55,2 km hosszon
biztosítanak szolgáltatást. A hálózaton a legforgalmasabb autóbusz megállóhelyek a következők:





Autóbusz-állomás
Hotel
Színház
Kórház

A helyi autóbusz-viszonylatokat az 4-100. ábra mutatja, és az alábbiak szerint lehet csoportosítani:





Alapjárat, mindennap közlekedik: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,23
Alapjárat, kevés indulással rendelkezik (10 alatti menetszámmal rendelkeznek): 32,34
Alapjárat, csak munkanapokon közlekedik: 10,12,18,22,24,25,26,35,50
Különjárat: 19, 27

Tehát az állandó jelleggel közlekedő viszonylatok száma 23, emellett 2 különjárati viszonylat
közlekedik, Veszprém helyi autóbusz közlekedését tehát 25 számozott viszonylat látja el.
A következő ábrákon a legfontosabb helyi autóbusz járatok útvonalait és kapcsolati rendszereit
mutatjuk be.

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

155

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

4-100. ábra: Veszprém legfontosabb autóbusz járatainak útvonala
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4-5. táblázat: A legfontosabb vonalak kapcsolati mátrixa 1.
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4-6. táblázat: A legfontosabb vonalak kapcsolati mátrixa 2.
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Az autóbuszok többsége a következő főbb pontokat érinti:









Vasútállomás
Hotel
Autóbusz-állomás
Színház
Cholnoky lakótelep
Haszkovó úti lakótelep
Egyetem
SZTK-Rendelő

A jelenlegi autóbusz-hálózat az egyközpontú – átlapolós viszonylathálózatok kombinációjaként épül
fel. Számos olyan viszonylat van, amely a város két szélét köti össze a várost átszelve. Ilyenre példa a
3-as autóbusz járat, mely a Csererdőből kiindulva a Haszkovó lakótelepig közlekedik az ipari negyed és
a belváros érintésével (a reggeli és délutáni műszakváltáskor az autóbuszok érintik a Valeo
megállóhelyet).
A Vámosi úti forduló végállomás a város dél-nyugati részén a 77-es út bevezető szakaszán (József Attila
utca) helyezkedik el. Közvetlen szomszédságában a Vámosi úti temető található. Az innen induló
autóbuszjáratok (4-es, 6-os és 11-es) eltérő útvonalakon érik el a Vasútállomást. A 4-es busz a
belvároson át „dél – észak” irányban, a 6-os busz a belvároson, a Budapest úton, a város keleti részén
keresztül, a 11-es busz a belvárost teljesen elkerülve közlekednek a Vasútállomáshoz.

4-101. ábra: Vámosi úti forduló végállomás

4-102. ábra: Vámosi úti forduló végállomás

A Haszkovó vá. a veszprémi lakosság 38 %-át jelentő Jutasi lakótelep közepén helyezkedik el. Az innen
induló járatok (3, 6, 7, 8) a belváros érintésével az egész várost behálózzák. A forgalom tipikusan
lakótelepi jellegű reggel erős, koncentrált csúcsforgalom a munkahelyek és oktatási intézmények
irányába, délután hosszabb időszakra eloszló csúcsforgalom, azon kívüli időszakban a forgalom
szórványos, zömmel a belvárosi, piaci célokkal.
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4-103. ábra: Haszkovó végállomás

4-104. ábra: Haszkovó végállomás - utasváró

A vasútállomás a város harmadik jelentős alapterületű (2, 4, 11 és betér az 1-es vonal is) végállomása,
mely külön fejezetben kerül részletes bemutatásra.
A város keleti részén található a Kádártai úti autóbusz-forduló (5, 13), ahol még az északi elkerülő
megépülte előtt haladt a helyközi forgalom.

4-105. ábra: Kádárta úti buszforduló

A város nyugati részén, a Pápai úton (1,8, 10) és a Tüzér u.-nál (5) levő egyszerű fordulóhelyek
találhatóak, amelyek az alábbi ábrákon láthatóak.

4-106. ábra: Pápai úti buszforduló

4-107. ábra: Tüzér utcai buszforduló
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Az északi ipari területen, a Continentál, Valeo és más ágak saját úthálózatot, nagykiterjedésű
személyautó parkolókat építettek ki. Az ÉNYKK 3-as járata, valamint műszaki váltáskor a 32, 34, 35-ös
ipari járatok betérnek ide. Sem az autóbusz-forduló kiépítettsége, sem az utólag téli biztosítása nem
megoldott. Mindezzel együtt műszakváltáskor az autóbuszok utasszáma eléri az 500 főt, többszáz
személyautó használata mellett. A közlekedésben számos szerződéses járat vesz részt, a cégek
szerződött partnereként.

4-108. ábra: Ipari zóna buszmegálló helye (1.)

4-109. ábra: Ipari zóna buszmegálló helye (2.)

4-110. ábra: Nagy cégekhez kapcsolódó személyautó parkoló, autóbusz forduló kijelölésével

A helyi autóbusz járatok a közigazgatásilag Veszprémhez tartozó, különálló településrészeket is
kiszolgálják. Az alábbiakban azon viszonylatok kerülnek felsorolásra, amelyek a helyi járatként
közlekednek Kádárta és Gyulafirátót irányába:





23: Autóbusz-állomás – Veszprém - Gyulafirátót
24: Autóbusz-állomás – Veszprém - Kádárta, Vasútállomás
25: Veszprém - Gyulafirátót – Papvásár utca
26: Veszprém - Kádárta, Vasútállomás – Papvásár utca

Üzemidőt tekintve az alábbi szempontok szerint lehet a viszonylatokat:





Egésznap közlekedő autóbuszok (15–18 órás üzemidő): 1,2,3,4,5,6,7,11,13,23 viszonylatok
Egésznap közlekedő autóbuszok (9-12 órás üzemidő): 8,22 viszonylatok
Egésznap, de ritkább követési idővel közlekedő viszonylatok: 10,12,32,34,35 viszonylatok
Napi 3 egyirányú menetnél kevesebb indulással rendelkező viszonylatok: 18,24,25,26,50
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Különjárati viszonylatok: 19,27

A viszonylatok e fajta sokféleségéből az alábbi következtetéseket lehet levonni:











A fő irányokba közlekedő gerincvonalak száma tíz, ami az összes viszonylat közel a fele (40%),
ez az arány azt mutatja, hogy az ebbe a viszonylattípushoz tartozó járatok a város
vérkeringésében számottevő feladat hárul.
A fő irányokba, de kisebb üzemidővel rendelkező viszonylatok száma kettő, ami az összes
viszonylathoz képest elenyésző arányt képvisel (8%).
Öt olyan viszonylat van, amelynek az üzemideje a gerincvonalakhoz hasonló hosszúságú, de a
követési idejük ritkább (60 illetve 120 perces). Az ehhez a viszonylattípusba tartozó járatok
száma öt, amely az összes viszonylathoz képest 20%-os részarányt képvisel. Ezek a viszonylatok
egyéni igényeket szolgálnak ki.
Öt olyan viszonylat van, amelynek az üzemideje 2 óránál nem hosszabb és kevés
menetszámmal rendelkeznek. Az ehhez a típusú viszonylatokhoz tartozó járatok száma öt,
amely az összes viszonylathoz képest 20%-os részarányt képvisel. Ezek a viszonylatok csak
munkanapok reggeli csúcsidőszakában közlekednek.
A különjárati viszonylatok vagy színházi előadás, vagy sportesemény (általában a városban
található MKB-MVM Veszprém férfi kézilabda csapat hazai mérkőzéseinek időpontjában)
idején közlekednek speciális menetrenddel.
Éjszaka viszonylatok nem közlekednek Veszprém város területén.

A hálózat sematikus rajza (4-111. ábra) jól mutatja, hogy a vonalak a belvárosra koncentrálódnak.

4-111. ábra: Az autóbusz-hálózat sematikus ábrája

Rágyaloglási távolság
Veszprémben a gyaloglási távolság, a kiterjedt hálózatnak megfelelően a város teljes lakott területén
csak minimális területen haladja meg az 500 m-t.
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4-112. ábra: Veszprém helyi autóbusz hálózatának lefedettségi ábrája

A viszonylatok műszaki paramétereit összegző 4-7. táblázatban a mutatjuk be.
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VESZPRÉM AUTÓBUSZ HÁLÓZAT PARAMÉTEREI
Viszonylat

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
18
19
22
23
24

Végállomások

Autóbusz‐állomás
Pápai utcai forduló
Vasútállomás
Vasútállomás
Haszkovó forduló
Csererdő
Vasútállomás
Vámosi utcai forduló
Kádártai utcai forduló
Tüzér utcai forduló
Vámosi utcai forduló
Haszkovó forduló
Haszkovó forduló
Haszkovó forduló
Haszkovó forduló
Pápai utcai forduló
Pápai utcai forduló
Cholnoky forduló
Vámosi utcai forduló
Vasútállomás
Autóbusz‐állomás
Autóbusz‐állomás
Kádártai utcai forduló
Kádártai utcai forduló
Haszkovó forduló
Papvásár utca
Színház
Pápai utcai forduló
Autóbusz‐állomás
Laci-Major
Autóbusz‐állomás
Gyulafirátót, forduló
Autóbusz‐állomás

Járműtípus

Vegyes

Jelenlegi Követési idő
(Perc)
Fordulóhossz
Napi Menetszám Napi kapacitás
Üzemidő
Megjegyzés
(Km)
(Két irány)
(Két irány)
Délutáni
Reggeli Napcsúcsóra közben
csúcsóra
19,4/23,8
30
30
60
5:10 - 21:00
55
4400
Jutaspusztához óránkénti betérés biztosított

Vegyes

10,4

20

30

20

5:17 - 22:05

39

3120

Körjárat (Erdődi Sándor lakótelephez
közlekedik)

Csuklós

16,4/18,8

10

30

20

5:00 - 22:35

86

8600

Valeo‐hoz csak reggeli csúcsidőben tér be.

Csuklós

14,1

10

30

20

5:07 - 22:30

90

9000

Szóló

17

20

30

20

5:00 - 22:19

75

4500

Csuklós

14,8

20

30

20

4:58 - 22:51

84

8400

Csuklós

9,8

20

30

20

5:15 - 21:32

37

3700

Csuklós

17,7/21,5

30

30

30

5:21 - 18:15

50

5000

Szóló

11,7

-

-

-

6:30 - 22:26

4

240

Vegyes

16

30

30

30

5:25 - 21:55

64

5120

Szóló

5,5

60

120

-

7:05 - 16:15

8

480

Körjárat (Volán‐Telephez közlekedik)

Szóló

12,1

30

30

30

5:08 - 20:58

29

1740

Körjárat (Autóbusz‐állomás és Volán‐Telep
érintésével)

Szóló

9,7

-

-

-

7:10 - 7:33

1

60

-

14,7

-

-

-

-

2

-

Szóló

11

30

-

60

5:10 - 17:32

17

1020

Vegyes

17,7/16,7

15

60

20

5:05 - 22:48

60

4800

Vegyes

11,7

-

-

-

6:50 - 7:40

3

240

Vegyes

12

-

-

-

7:05 - 7:37

1

80

Vegyes

6

-

-

-

7:05 - 7:25

1

80

-

9,2

-

-

-

-

-

-

Vegyes

16,7/17,8

60

120

60

5:15 - 22:30

9

720

Vegyes

18,9

-

-

-

5:10 - 22:35

7

560

Vegyes

14,7/14,4

-

-

-

5:15 - 22:15

7

560

Vegyes

4,4

-

-

-

7:40 - 9:16

2

160

Kádárta, Vasútállomás
25
26
27
32
34
35

Gyulafirátót, forduló
Papvásár utca
Kádárta, Vasútállomás
Megyeház tér
Autóbusz‐állomás
Veszprém Aréna
Cholnoky forduló
Csererdő
Vámosi utcai forduló
Csererdő
Autóbusz‐állomás
Csererdő

50

Autóbusz‐állomás
Tüzér utcai forduló

Körjárat (Cholnoky lakótelephez közlekedik)
Csúcsidőszakban a Csatárhegy útig
közlekedik.
Pápai utca: 1 reggel, 1 este
Cholnoky: 2 reggel

Haszkovó felől indul a járat.
Külön megrendelés esetén indul a Színháztól
este 20:30, 21:30 időpontokban.
Csak csúcsidőben közlekedik.
Számos menete Gyulafirátótról az autóbusz
nem érinti Kádárta település mh‐it.
Csak munkanapok reggelén közlekedik.
Autóbuszállomás: 2 indulás
Kádárta: 1 indulás
Csak munkanapok reggelén közlekedik.
Gyulafirátót: 1 indulás
Csak munkanapok reggelén közlekedik.
Kádárta: 1 indulás
Külön megrendelés, Sportesemények idején
közlekedik.
Munkanapok reggelén két menet érinti a
Valeo megállóhelyet.
Vámos utca: 4 indulás
Csererdő: 3 indulás
Csak munkanapokon közlekedik.
Autóbusz‐állomás: 4 indulás
Csererdő: 3 indulás
Autóbusz‐állomás: 1 indulás
Tüzér utca: 1 indulás

4-7. táblázat: Veszprém autóbusz hálózat paraméterei
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4.1.1.5.3. Járműpark
A helyi üzemben közlekedő autóbuszokat az ÉNYKK üzemelteti és tartja karban. A jelenleg is közlekedő
autóbuszok típusok műszaki paramétereit a következő 4-8. táblázatban összegeztük.

Balaton Volán Zrt. Helyi Autóbusz Állomány
Jármű
típus
Midi

Jármű gyártó
és típus
Mercedes Cito
Ikarus 260
Ikarus 263
Szóló Scania Omnicity
Neoplan 4014
MAN NL 202
Ikarus 280
Csuklós MAN NG-272
Volvo B7-LA

Gyártás Alacsony- Járműszám Hosszúság Szélesség Magasság Ülőhelyek
Állóhelyek
éve
padló
(Darab)
(mm)
(mm)
(mm)
száma (fő) száma (4 fő/m2)
2001
Igen
3
8 908
2 350
2 945
16
20
1987-1989
Nem
6
11 000
2 500
3 010
21
43
2000
Nem
2
12 000
2 500
3 100
23
50
2004-2005
Igen
6
11 985
2 550
2 950
28
46
1991
Igen
8
12 000
2 500
3 000
25
48
1992
Igen
1
11 675
2 500
2 872
35
38
1986-1999
Nem
16
16 500
2 500
3 040
35
68
1993
Igen
2
17 940
2 500
2 872
51
63
1999-2000
Igen
7
18 000
2 550
2 900
53
60

4-8. táblázat: Az ÉNYKK által üzemeltetett autóbuszok főbb paraméterei

Az összegző táblázat alapján az itt közlekedő autóbuszok átlagéletkora 20 év körüli. A járművek
többségét a csuklós autóbuszok teszik ki. Ezek közül is az Ikarus 280-as típusú csuklós járművek száma
nagy (16 darab). Ez a mennyiség az összes jármű közel a harmadát, a csuklós állomány közel 2/3-át
teszi ki. Az alacsonypadlós járművek aránya az összes járműhöz képest több mint a fele (53 %), viszont
az életkoruk nem kedvező (közel 18 évesek). A helyi autóbusz állomány nem homogén, hat gyártó
kilenc típusú autóbuszaival rendelkezik a helyi állomány.
Az Ikarus 263.10 típusú autóbuszok voltak az utolsó olyan autóbuszok, amelyek újonnan kerültek
beszerzésre 2000-ben. A külföldi autóbuszokat használtan vásárolták, 1991-2005 között 6-8 éves
szériákban.

4-113. ábra: A helyi autóbusz-flotta zömét alkotó idősödő Ikarus autóbuszok
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4.1.1.5.4. Főbb utasforgalmat lebonyolító autóbusz-viszonylatok ismertetése
1-es autóbusz-viszonylat
Az Autóbusz-állomás és Pápai úti forduló között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget a Vasútállomás,
Haszkovó lakótelep, Ipartelep és Jutaspuszta érintésével. Az autóbuszok hétköznapokon reggeli
csúcsidőszakban és napközben 30, délutáni csúcsidőszakban 60 perces követési idővel közlekednek. Az
autóbuszok menetideje a Jutaspuszta irányú betérés nélkül 22, a Jutaspuszta irányú betéréssel 29 perc.
A viszonylaton vegyes üzemű (többségében szóló autóbuszok) közlekedtetés van.

4-114. ábra: 1-es autóbusz-viszonylat útvonala
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2-es autóbusz-viszonylat
A Vasútállomás és Endrődy Sándor lakótelep között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget (hurokjárati
jelleggel) a Jutas úti lakótelep, Autóbusz-állomás, Hotel, Színház, SZTK-Rendelő érintésével. Az
autóbuszok az Endrődy Sándor lakótelepet a Harmat utca – Endrődy Sándor utca – Kiskőrösi utca –
Pázmándi utca útvonalon járja be. Az autóbuszok hétköznapokon reggeli és délutáni csúcsidőszakban
20, napközben 30 perces követési idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje 29 perc. A
viszonylaton szóló autóbuszok közlekednek.

4-115. ábra: 2-es autóbusz-viszonylat útvonala

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

167

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

3-es autóbusz-viszonylat
Csererdő és Haszkovó lakótelep között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget az Autóbusz-állomás,
Hotel és Színház érintésével. Néhány reggeli indulás a Valeo megállóhelyet is érinti. Az autóbuszok
hétköznapokon reggeli csúcsidőben 10, délutáni csúcsidőben 20 és napközben 30 perces követési
idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje a Valeo irányú betérés nélkül 23, a Valeo irányú
betéréssel 26 perc. A viszonylaton vegyes üzemű, szóló illetve többségében csuklós autóbuszos
közlekedés van.

4-116. ábra: 3-as autóbusz-viszonylat útvonala
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4-es autóbusz-viszonylat
A Vasútállomás és Vámosi utcai forduló között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget az Autóbuszállomás, Haszkovó-lakótelep, Hotel, Egyetem és Stadion érintésével közlekednek. Az autóbuszok
hétköznapokon reggeli csúcsidőben 10, délutáni csúcsidőben 20 és napközben 30 perces követési
idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje 23 perc. A viszonylaton vegyes üzemű (többségében
csuklós autóbuszok) közlekedtetés van.

4-117. ábra: 4-es autóbusz-viszonylat útvonala
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5-ös autóbusz-viszonylat
A Tüzér utcai forduló és Kádárta úti forduló között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget a Színház,
Hotel és Cholnoky-lakótelep érintésével. Az autóbuszok hétköznapokon reggeli és délutáni
csúcsidőszakban 20, napközben 30 perces követési idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje 25
perc. A viszonylaton szóló autóbuszok közlekednek.

4-118. ábra: 5-ös autóbusz-viszonylat útvonal
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6-os autóbusz-viszonylat
A Vámos utcai forduló és Haszkovó-lakótelep között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget a Hotel,
Autóbusz-állomás, SZTK-Rendelő, Színház és Haszkovó-lakótelep érintésével. Az autóbuszok
hétköznapokon reggeli és délutáni csúcsidőszakban 20, napközben 30 perces követési idővel
közlekednek. Az autóbuszok menetideje 22 perc. A viszonylaton vegyes üzemű (többségében csuklós
autóbuszok) közlekedtetés van.

4-119. ábra: 6-os autóbusz-viszonylat útvonala
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7-es autóbusz-viszonylat
Haszkovó lakótelepről és Haszkovó lakótelepre visszatérő autóbusz viszonylat, amely hurokjárati
jellegű. Hurokban járja körbe a Cholnoky-lakótelepet az óramutató járásával megegyező irányban
(Simon István utca – Cholnoky Jenő utca – Ady Endre utca – Lóczy Lajos utca – Simon István utca
útvonalon). Az autóbuszok hétköznapokon reggeli és délutáni csúcsidőszakban 20, napközben 30
perces követési idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje 30 perc. A viszonylaton vegyes üzemű
(szóló és csuklós autóbuszok közel azonos arányban) közlekedtetés van.

4-120. ábra: 7-es autóbusz-viszonylat útvonala
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8-as autóbusz-viszonylat
Haszkovó-lakótelep és Pápai úti forduló között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget Haszkovó
lakótelep, Cholnoky-lakótelep, SZTK-Rendelő érintésével. Reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az
autóbuszok a Csatárhegyig közlekednek. Az autóbuszok hétköznapokon egésznap 30 perces követési
idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje a Csatárdűlő irányú betérés nélkül 24, a Csatárdűlő
irányú betéréssel 27 perc. A viszonylaton vegyes üzemű (többségében szóló autóbuszok) közlekedtetés
van.

4-121. ábra: 8-as autóbusz-viszonylat útvonala
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11-es autóbusz-viszonylat
A Vasútállomás és Vámosi utcai forduló között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget az Autóbuszállomás, Haszkovó-lakótelep, Cholnoky-lakótelep és Egry József úti lakótelep érintésével. Az
autóbuszok hétköznapokon egésznap 30 perces követési idővel közlekednek. Az autóbuszok
menetideje 22 perc. A viszonylaton vegyes üzemű (többségében szóló autóbuszok) közlekedtetés van.

4-122. ábra: 9-es autóbusz-viszonylat útvonala
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13-as autóbusz-viszonylat
Kádárta úti fordulóból és ugyanoda visszatérő autóbusz-viszonylat, amely hurokjárati jellegű.
Hurokban járja körbe az óramutató járásával ellentétes irányba a Belvárost (Jókai Mór utca – Szent
István utca – Avar utca – Juhar utca – Tizenháromváros tér – Pápai út – Eszterházy Antal utca
útvonalon). Az autóbuszok hétköznapokon egésznap 30 perces követési idővel közlekednek. Az
autóbuszok menetideje 38 perc. A viszonylaton szóló autóbuszos közlekedtetés van.

4-123. ábra: 13-as autóbusz-viszonylat útvonala
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23-as autóbusz-viszonylat
Autóbusz-állomás és Gyulafirátót között biztosít közvetlen eljutási lehetőséget a Tesco, Veszprém
Aréna, Kádárta érintésével. Gyulafirátótról egy reggeli indulás nem érinti Kádárta területén található
megállóhelyek többségét. Az autóbuszok hétköznapokon reggeli csúcsidőben 15, délutáni csúcsidőben
20 és napközben 30 perces követési idővel közlekednek. Az autóbuszok menetideje a Kádárta irányú
betérés nélkül (csak reggeli csúcsidőben egy indulás) 13, a Kádárta irányú betéréssel 23 perc. A
viszonylaton vegyes üzemű (szóló és csuklós autóbuszok közel azonos arányban) közlekedtetés van.

4-124. ábra: 23-as autóbusz-viszonylat útvonala

4.1.1.5.5. Helyi autóbusz-hálózat utasforgalmi számlálások
A helyi közösségi közlekedés utasait un. utaztatásos forgalomszámlálással mértük fel. A számlálás
hétköznapi és hétvégi napokon is megtörtént, mindegyik esetben teljes üzemidő alatt. A számlálás
során a számlálóbiztosok a járműveken utazva rögzítették az egyes megállóhelyeken fel, illetve leszálló
utasok számát. A felmérés eredményei a következő ábrákon kerülnek bemutatásra.
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4-125. ábra: A helyi autóbusz közlekedés utasforgalmi ábrája
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4-126. ábra: Helyi autóbusz-hálózat legforgalmasabb megállóhelyeinek utasforgalma hétköznap
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4-127. ábra: Hotel megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, autóbusz állomás felé
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4-128. ábra: Hotel megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, városhatár felé
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4-129. ábra: Haszkovó u. megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, autóbusz állomás felé

140
120
100
80
60
40
20
0

Leszállók

Felszállók

4-130. ábra: Haszkovó u. megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, városhatár felé
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4-131. ábra: Színház megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, autóbusz állomás felé
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Aulich L. u.
Haszkovó ford.
Őrház u.
Stadion u. 19.
Megyeház tér
Laktanya
Petőfi S. u.
Tölgyfa u.
Harmat u.
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Volán‐telep
Kádártai úti ford.
Hérics u.
Csererdő
Jutasi úti ltp.
Lóczy L. u.
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Egyetem u.
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Völgyhíd tér
Jutasi út 61.
Egry J. u.
Valeo
Rózsa u.
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4-132. ábra: Színház megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap, városhatár felé
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4-133. ábra: Helyi autóbusz-hálózat legforgalmasabb megállóhelyeinek utasforgalma hétvége

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

180

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

2000

1979

1800
1600
1400
1200

1405

1292

1234
1154

1000

784

800

633580

607

600

505

418

596
469

400
200

72

100

283313
184

0
Autóbusz‐
állomás

Befelé

Kifelé

Befelé

Kifelé

Hotel

Hotel

Haszkovó u.

Haszkovó u.

Felszálló

Leszálló

Vasútállomás

Buszon utazó

4-134. ábra: Helyi autóbusz-hálózat legfontosabb megállóhelyeinek fel-, leszálló illetve buszon utazó
forgalma hétvégén

4.1.1.5.6. Helyi autóbusz-hálózat utas kikérdezések
Az helyi közösségi közlekedés vizsgálata végett az utaztatásos számlálás mellett megállóhelyi
kikérdezéseket is végeztünk. A frekventált megállóhelyeken üzemkezdettől üzemzárásig, illetve a nem
frekventált megállóhelyeken reggeli 500-830 között, valamint délutáni csúcsidőszakban 1300 - 1730
között.
Ezek során az utazások céljára, a megállóhelyre érkezés közlekedési módjára illetve az utazás
gyakoriságára kérdeztünk rá. A felmérés eredményei a következő ábrákon kerülnek bemutatásra.

Nő
50%

Férfi
50%

4-135. ábra: Nemek szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

181

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

Iskolai tanuló
38%

Munkanélküli
3%

Egyetemi/főiskolai
hallgató
5%
egyéb
1%

Háztartásbeli
3%
GYES/GYED
4%
Inaktív nyugdíjas
6%

Aktív
nyugdíjas
15%

Dolgozó
25%

4-136. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán

30-39
11%

50-59
3%

40-49
10%

20-29
14%

60-69
9%

0-9
9%

10-19
39%

70-80
5%

4-137. ábra: Életkor szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán
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4-138. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán
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4-139. ábra: Utazásának indoka szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán

Ingyenes
17%

Bliccel
<1%

Jegy
24%

Bérlet
59%

4-140. ábra: Jogosultság szerinti megoszlás a helyi autóbusz kikérdezés teljes mintán

4.1.1.5.7. Helyi autóbuszos közlekedés értékelése
A helyi autóbusz-hálózat feltárja a lakó-, oktatási- és ipari területeket. A hálózaton közlekedő 39
autóbusz, mintegy 30%-kal meghaladja a hasonló nagyságú és fekvésű nagy városok átlagát. A hálózati
lefedettség és a közlekedés sűrűsége szintén átlag feletti. Az átlapoló hálózat lehetővé tesz, hogy az
utazások 90%-a átszállás nélküli, azaz minden igényelt irányban közlekedik önálló buszvonal.
A hálózat hordozza magán az évtizedes hagyományokra épülő jelleget, melyhez társult a fejlődő
iparterületeken közlekedő műszakváltást kiszolgáló járatok rendszere.
A hálózaton a viszonylatok ütemes menetrendben közlekednek, de ez nem jelent hálózati
kapcsolatrendszert, sem menetrendben, sem átszállási lehetőségekben.
A városi buszsávrendszer hiánya nem juttatja előnyhöz a helyi autóbusz-hálózaton közlekedő
járműveket.
A járműpark elöregedett, átlagéletkora 14 év, nem hordozza a megújulás gondolatát, a kibocsátott
emisszió a város fővonalát, magát a belvárost jelentősen terheli.
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Összegezve a helyi autóbusz-hálózat, a járművek, haladási lehetőségek szűk keresztmetszetei
együttesen okozzák, hogy az utasszám évről-évre csökkenő mértékű, nem tart lépést a város általános
fejlődésével.
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4-141. ábra: Helyi autóbuszos közlekedés utasforgalmának alakulása
Adatok forrása: KSH

4.1.1.5.8. Hely autóbuszos közlekedés SWOT analízise
SWOT ANALÍZIS – HELYI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 A város fontosabb pontjait eléri (Belváros,  A nem ütemes menetrend, átszállási
lehetőségek nem megfelelő biztosítása
Ipartelep, Cholnoky és Haszkovó lakótelepek)
 Átszállásmentes
eljutási
lehetőségek  A város méretéhez képest nagyobb a
szolgáltatás
mértéke
(lefedettséget
biztosítása a lakótelep a Belváros, valamint az
figyelembe
véve)
Ipari területek irányába
 Számos útvonalon az indokoltnál nagyobb
mennyiségű autóbusz közlekedik.
 A forgalomban lévő autóbuszok többsége 1015 év feletti életkorúak
LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK
 Elöregedett

járművek által kibocsátott
környezetszennyező
gázok
 Az Iparterület közösségi közlekedés által jobb
 A Jutasi úton kialakuló forgalmi dugó az ott
kiszolgálása utasnövekedést okozhat
közlekedő
autóbuszok
menetidejét
megnöveli
4-9. táblázat: Hely autóbuszos közlekedés SWOT analízise
 Kialakult közlekedési útvonalak

4.1.1.6. Helyközi autóbusz vonalszakasz
A helyközi, távolsági autóbusz közlekedést Veszprém térségében az ÉNYKK mellett számos Közlekedési
Központ bonyolítja le (Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Dél-alföldi Közlekedési
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Központ Zrt., stb.). A KNYKK autóbuszai 235 települést, köztük hét megyeszékhelyet és 38 várost
érintenek.
A társaság fő működési területe Veszprém megyeszékhely és környéke, valamint az északi Balatonpart, mely területeket a Zirc, Városlőd, Nagyvázsony, Balatonszepezd, Zánka, Balatonfüred,
Balatonalmádi, Balatonvilágos és Hajmáskér települések határolnak.
A veszprémi napi ingázó forgalom, a várost körülvevő 20 km-es gyűrű településeiről utazik. A helyközi,
távolsági autóbuszok 80%-a Veszprémben végállomásozik. Munkanapon 442 busz érkezik
Veszprémbe, mind végállomásra, további 105 busz áthaladó jelleggel érinti a buszállomást. A
buszállomás napi forgalma 900 autóbusz.
4.1.1.6.1. Hálózat
Az autóbuszok Veszprém városán belül az alábbi útvonalakon közlekednek jelenleg:
8. sz. főúton:

Várpalota felől érkezők Budapest úton érkeznek, napi 140 busz.
Fontos megállójuk: Viola u. A járatok egyrésze vasúthoz és VALEO-hoz tovább megy.

82. sz. főúton:

Zirc felől. ua., napi 65 busz

7217. sz. közúton: Almádi felől, Almádi úton érkeznek, napi 71 busz
Fontos megállójuk: VERTIKÁL, Vörösmarty tér, Kórház
73. sz. főúton:

Balatonfüred felől a Mártírok útján érkeznek, napi 63 busz.
Fontos megállójuk: Sport vendéglő, Kórház

77. sz. főúton:

Tapolca irányból a József Attila utcán érkeznek, napi 56 busz.
Fontos megállójuk: SZTK

8- sz. főúton:

Ajka irányból, a járatok zöme a Pápai úton éri el az autóbusz-állomást, napi 47 busz.

Az érkező járatokat és a napi érkezési nagyságot a 4-142. ábra, a helyközi járatok városi megállóit a
4-144. ábra, és az útvonalakat 4-143. ábra mutatjuk be.

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

185

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

4-142. ábra: Napi autóbusz érkezések száma a bevezető utakon

4-143. ábra: Helyközi autóbusz megállóhelyek és útvonalak Veszprém területén
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4-144. ábra: Helyközi autóbusz megállóhelyek Veszprém területén

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

187

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

Balaton Volán Zrt. Helyközi autóbuszainak Veszprémen belüli útvonalai
Járatok/Irány

7300-7307/ Veszprém -Zirc:

7309/ Veszprém – Hajmáskér - Várpalota:

7311/ Veszprém – Hajmáskér - Várpalota:
7314/ Veszprém – Öskü – Várpalota – Pétfürdő:
7315/ Veszprém – Várpalota:
7316 - 7318/ Veszprém – Sóly – Berhida –
Balatonfőkajár:
7319/ Veszprém – Berhida – Ősi:
7320-7322/ Veszprém – Balatonfűzfő –
Balatonakarattya:
7323/ Veszprém - Balatonfűzfő – Küngös:
7324/ Veszprém – Siófok – Ságvár:
7328/ Veszprém – Felsőörs – B.almádi –
Fűzfőgyártelep:
7332/ Veszprém – Balatonalmádi –
Fűzfőgyártelep:
7326/ Veszprém – Fűzfőgyártelep –
Balatonalmádi:
7333/ Veszprém – Balatonalmádi:

Veszprémen belüli útvonal
Veszprém, Valeo – Veszprém, ITT bej u. – Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek –
Veszprém, Házgyár – Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. – Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
– Veszprém, TESCO Áruház – Veszprém, Bv. intézet – Veszprém, Kádártai bej. u. – Veszprém, Kádárta
felső – Veszprém, Kádárta sz. b. – Veszprém, Kádárta tsz. – Veszprém, Kádárta v. mh. – Veszprém,
Gy.rátót, bej. út – Veszprém, Gy.rátót ABC – Veszprém, Gy.rátót felső
Veszprém, Valeo – Veszprém, ITT bej u. – Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek –
Veszprém, Házgyár – Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. – Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
– Veszprém, TESCO Áruház – Veszprém, Bv. intézet – Veszprém, Kádártai bej. u. – Veszprém, Kádárta
felső – Veszprém, Kádárta sz. b. – Veszprém, Kádárta tsz. – Veszprém, Kádárta v. mh. – Veszprém,
Gy.rátót, bej. út – Veszprém, Gy.rátót ABC – Veszprém, Hajmáskéri u. 44.
Veszprém, Valeo – Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek – Veszprém, Házgyár –
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u. – Veszprém, TESCO Áruház
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u. – Veszprém, TESCO Áruház
Veszprém, Valeo – Veszprém, Házgyár – Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, Valeo – Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek – Veszprém, Házgyár –
Veszprém, Jutasi úti ltp. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, vá. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Kórház – Veszprém, Sport Vendéglő – Veszprém, Szabadság ltp. b. u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Vörösmarty tér – Veszprém, ipartelepek – Veszprém, VERTIKÁL –
Veszprém, téglagyár bej. út
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Viola u.

Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, ipartelepek – Veszprém, VERTIKÁL – Veszprém, téglagyár bej. út
Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, ipartelepek – Veszprém,
7335/ Veszprém – Balatonalmádi:
VERTIKÁL – Veszprém, téglagyár bej. út
Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Kórház – Veszprém, Sport
7341/ Veszprém - Felsőörs – Balatonalmádi:
Vendéglő – Veszprém, Szabadság ltp. b. u. – Veszprém, Magtár – Veszprém, Laci‐major – Veszprém,
Magtár ‐ Veszprém, Szabadság ltp. b. u.
7342 - 7358/ Veszprém - Felsőörs – Alsóörs Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Kórház – Veszprém, Sport
Balatonfüred:
Vendéglő – Veszprém, Szabadság ltp. b. u.
7360 - 7370/ Veszprém – Nagyvázsony – Pula –
Veszprém, Vá. – Veszprém, Jutasi úti ltp. ‐ Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, SZTK‐rendelő – Veszprém,
Tapolca:
KÖJÁL
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Színház – Veszprém, Volán‐telep – Veszprém, Balluff – Veszprém, Jutasi
7380, 7388, 7389, 7391, 7396/ Veszprém – Herend úti ltp. – Veszprém, Aulich L. u. ‐ Veszprém, Komfort – Veszprém, Vértanú u. – Veszprém, Házgyár ‐
– Szentgál – Csehbánya:
Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek ‐ Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, ITT bej. u. –
Veszprém, Valeo ‐ Veszprém, ITT bej. u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Színház – Veszprém, Volán‐telep – Veszprém, Balluff – Veszprém, Jutasi
7381/ Veszprém – Hárskút:
úti ltp. – Veszprém, Komfort – Veszprém, Vértanú u. – Veszprém, Házgyár ‐ Veszprém, B. M. bej u. –
Veszprém, Bakony Művek ‐ Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, ITT bej. u.
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Volán‐telep – Veszprém, B. M. bej u. – Veszprém, Bakony Művek ‐
7386/ Veszprém – Szentgál – Úrkút – Ajka:
Veszprém, B. M. bej u.
7387/ Veszprém - Sümeg – Vindornyaszőlős:
Veszprém, Aut.áll. – Veszprém, Házgyár ‐ Veszprém, Jutasi úti ltp. – Veszprém, ITT bej. u.

4-10. táblázat: Az ÉNYKK helyközi autóbuszai és azok a városon belüli útvonalai

4.1.1.6.2. Járműpark
A helyközi, távolsági üzemben közlekedő autóbuszokat az ÉNYKK üzemelteti és tartja karban. A jelenleg
is közlekedő autóbusz típusok műszaki paramétereit a következő 4-11. táblázatban összegezzük.
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Balaton Volán Zrt. Helyközi Autóbusz Állomány
Jármű
típus

Jármű gyártó és Átlagéletkor Járműszám Hosszúság Szélesség Magasság Férőhelyek
típus
(év)
(Darab)
(mm)
(mm)
(mm)
száma (fő)

Ikarus 395
Ikarus 395 Scania
Ikarus E95
Ikarus E95 Scania
Ikarus 386
Ikarus E94
Ikarus E98 Scania
Scania Irizar
Volvo Irizar
Volvo B 12 600
Szóló
Volvo B12 Regio
MAN SL223
MAN Lion's Coach
Kravola IC 11
Kravola LC 11
Kravola EC 11
Kravola EC 12
Ikarus C56
Ikarus 260.43
Ikarus 415
Ikarus C80
Csuklós
Ikarus 280

18,50
18,40
13,70
13,48
17,90
16,20
13,50
12,90
9,50
12,40
7,10
10,10
7,50
12,70
10,50
9,50
5,94
12,88
25,30
17,80
13,40
24,20

5
4
6
5
2
2
1
1
2
3
13
2
1
1
2
2
17
18
3
14
2
2

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
11 857
12 000
10 780
10 670
10 670
11 820
12 000
11 000
11 500
16 500
16 500

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 525
2 525
2 500
2 525
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

3 345
3 345
3 345
3 345
3 620
3 195
3 671
3 500
3 500
3 630
3 630
3 130
3 812
2 950
2 950
3 100
3 200
3 150
3 100
3 000
3 150
3 100

50
50
50
50
46
45
46
50
50
60
60
50
50
42
55
45
50
50
50
50
80
80

4-11. táblázat: Az ÉNYKK. által üzemeltetett autóbuszok főbb paraméterei

A helyközi, távolsági autóbuszok nagy részét a szóló járművek teszik ki, a járműállomány 96%-a szóló
autóbusz. A 4-11. táblázatból jól látszik a járműállomány nem homogén, 6 gyártó 22 különböző típusú
autóbuszokkal rendelkezik a helyközi állomány. Az átlagéletkor 12,7 év, ami az országos átlagnak
megfelelő.
A 2000-es években beszerzésre került Credo (korábban Kravola) autóbuszok mellett még az Alfabusz
Regio típusú autóbuszai az újonnan beszerzettek közé tartoznak. A külföldi autóbuszok többsége
használtan került beszerzésre (a MAN SL223 típusú buszok újonnan kerültek beszerzésre).
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4-145. ábra: Az ÉNYKK sokszínű helyközi autóbusz-flottája

4.1.1.6.3. A szolgáltatási jellemzők
Térbeni lefedettség
A Veszprém környéki települések 100 %-áról helyközi autóbusszal, 15 %-áról vonattal is lehetséges az
ingázás. A településekről az utazási időket az ábrákon mutatjuk be. Az autóbusz közvetlenül a
belvárosba, míg a vasútnál a belvárosba való eljutási időt 5 perc átszállással és 8 perces utazási idővel
vettük figyelembe.
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4-12. táblázat Autóbuszos és vasúti eljutási idők Veszprém 30 km-es vonzáskörzetéből Veszprém, Autóbuszállomáshoz
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Ilyen paraméterek mellett a vasút nagyobb eljutási időt és kedvezőtlen, nehezen kiszámítható
átszállást jelent.
Rágyaloglási távolság
Veszprémben a gyaloglási távolság több területen meghaladja az 500 m-t.

4-146. ábra: Veszprém helyközi autóbusz hálózatának lefedettségi ábrája

Eljutási idők Veszprém város területén
Az alábbi ábrán bemutatjuk a belvárosból számított, autóbusz közlekedéssel tervezhető eljutási időket
a városi hálózaton.
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Csererdő
Házgyár
Pápai úti forduló
Tüzér utcai forduló
Vámosi úti forduló
Stadion
Endrődi Sándor ltp.
Haszkovó forduló
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Vasútállomás
Egyetem (Hóvirág utca)
Cholnoky lakótelep
Laktanya
Jutasi úti lakótelep
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4-147. ábra: Veszprémen belül a fontosabb megállóhelyekhez az eljutási idők az Autóbusz-állomástól mérve

4-148. ábra: Eljutási idők autóbusszal Veszprém területén belül
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Eljutási idők Veszprém város 30 km –es körzetéből autóbusszal
A következő ábra mutatja Veszprém, megyei jogú város 30 km-eres vonzáskörzetéhez tartozó
településeiről induló és Veszprém, Autóbusz-állomáshoz érkező autóbuszok (átszállás nélkül) eljutási
ideit.
Úrkút (28,1 Km)
Tihany (26,2 Km)
Városlőd (23,7 Km)
Várpalota (23,7 Km)
Nagyvázsony (23,7 Km)
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Berhida (18,2 Km)
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4-149. ábra: Autóbuszok eljutási idők Veszprém 30 km-es vonzáskörzetében

70

Az 4-149. ábra jól mutatja, hogy a távolság növekedésével az eljutási idő növekedése nem áll egyenes
arányban. Ennek a következő az okai:






Számos település nem a főút mentén helyezkedik el, így az ilyen települések megközelítése
„nehezebb” és az eljutási idő is hosszabb ezáltal.
A településeket érintő autóbuszok többsége az útvonalában eső minden megállóhelyet érintik.
Kevés olyan autóbusz-járat van, amely az adott útvonalon található településeken csak
áthalad.
Számos autóbusz-járat nem közvetlenül közlekedik Veszprém irányába, hanem „kitéréssel” az
útjába nem eső településeket is feltárja.
A közúti infrastruktúra nem egységes állapotú, a főutak többsége megfelelő (most megújul
illetve bővül (2x2sáv) a 8. sz. főút), az alsóbbrendű utak többsége rossz minőségű. Ezek a közúti
adottságok is befolyásolják az eljutási időket.
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4-150. ábra: Autóbuszos eljutási idők alakulása Veszprém Autóbusz-állomásig a környező településekről

Ellátási gyakoriság a főhálózaton
Az ábrán bemutatjuk az autóbusz-hálózaton a napi utazási lehetőségek számát a legfontosabb
útvonalakon, valamint a reggeli, délelőtti és délutáni követési időket. (Ahol több vonal közlekedik a
közös követési időt ábrázoljuk.)
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4-151. ábra Jelenlegi helyközi autóbuszok napi utazási lehetőségei irányonként
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4.1.1.6.4. Általános közforgalmú bemutatás
Személyszállítási teljesítmények
A szolgáltatási igény stabil, de az országos tendenciához hasonlóan enyhe csökkenést mutat. Az
utasszám csökkenése erősebb a helyi szolgáltatásban, de a helyközi igény is csökken. A közlekedési cég
a minisztériumi megrendelésnek megfelelően a helyközi szolgáltatást kismértékben csökkentette,
ennél nagyobb mértékben csökkent a helyi szolgáltatás mértéke, az önkormányzati megrendelés
szerint:
2011. év 2012. év 2013. év 13/11 index %
Utasszám (ezer)
 helyi
 helyközi
 szerződéses
Honos busz (ezer)
 helyi
 helyközi
 szerződéses
Átl. út. táv (km)
Járműszám (db)
Átl. futás/év (km)

15.907
10.512
466

14.587
10.162
435

13.858
10.058
375

-13%
-4%
-19%

2.330
7.478
188
10.6
168
60.422

2.189
7.455
131
10.7
165
60.151

2.082
7.420
94
10.9
163
60.012

-11%
-0,7%
-50%
+3%
-3%
-0.6%

4-13. táblázat: A személyszállítási paraméterek
Adatok forrása: ÉNYKK

Az átlagos utazási távolság enyhe emelkedést mutat. A járműszám 163 – 168 db közötti, idős életkorú
járművekből áll. Az átlagos futás 60.000 km/év.
Tarifarendszer bemutatása
Együtt mutatjuk be a helyi, helyközi busz és vasúti díjszabás aktuális értékeit Veszprémben és
vonzáskörzetében:
Helyi autóbusz
Jegy ár

250 (buszon
330)

Bérlet

6750

Tanuló
bérlet

km

2350

5
10
15
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35
40

Helyközi autóbusz
Jegy
Tanuló
Bérlet
ár
bérlet
250
5940
595
250
9580
960
310 11900
1190
370 14200
1420
465 17800
1780
560 21400
21470
650 24900
2490
745 28500
2850

Vasút
Jegy
ár
250
250
310
370
465
560
650
745

Bérlet
5940
9580
11900
14200
17800
21400
24900
28500

Tanuló
bérlet
595
960
1190
1420
1780
2140
2490
2850

4-14. táblázat: Jegy- és bérletárak

Veszprémben helyi menetjegyet az autóbusz-állomáson, a Haszkovó forgalmi irodán, hat postán,
további 34 szerződéses boltban lehet beszerezni. Bérlet 10 helyen kapható a városban. A helyközi
járatokra az autóbusz-állomáson és a járművezetőnél lehet jegyet venni.
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A helyi díjszabás, amely az Önkormányzat illetékességi kezébe tartozó, azonos, más hasonló vidéki
városokkal. A vasúti és helyközi autóbusz díjazonossága versenyelőnyt nem jelent egyik utazási mód
számára sem, de az autóbusz sűrűbb megállókiosztása és településeken vezetett útvonala a
gyakorlatban vonzóbbá teszi az utasok számára. Ezt a szállított utasforgalom messzemenően
alátámasztja.
Gazdasági egyensúly az üzemeltetőnél
A menetrend szerinti autóbusz közlekedés (helyközi) bevételei 27%-kal maradnak el a kiadástól. A
2013. évi bevétel 1499 mFt mellett a fogyasztói árkiegészítés 685 mFt, összesen 2223 mFt volt. Az
üzemeltetés közvetlen költségei 1496 mFt, mellett, a karbantartás, amortizáció, és társasági általános
költségek 1564 mFt-ot tesznek ki. Azaz a háttérköltségek nagyjából azonosak a közvetlen
üzemköltséggel, ilyen idős járművek esetén. A teljes költség a 2013. évben 3060 mFt volt, ami az állam,
mint megrendelő felé 837 mFt hiányt jelentett.
A városi futásteljesítmény harmada a helyközinek, így a veszteségkiegyenlítés az Önkormányzatra
kisebb terhet ró, de az Önkormányzat részére így is hosszabb távon nem vállalható.
A szolgáltatási szerződés 2016. december 31-én jár le és az Önkormányzat a finanszírozási konstrukción
javítani kíván.
A Balaton VOLÁN Zrt. autóbusz közlekedésének közvetlen guruló költsége 205 Ft/km, fajlagos összes
költsége 461 Ft/km volt, amely költség a társ VOLÁN-okkal történő összehasonlításban, hasonlóan idős
járműpark mellett megfelelő. Ezen költség 27%-os bevétellel nem fedezett. Kérdés, mi lenne a helyzet,
új EURO 6-os járműpark mellett, ahol a reális futásköltség amortizációval együtt 700 – 800 Ft/km.
4.1.1.6.5. Járműtelep
A veszprémi térséget ellátó ÉNYKK járműtelepe a Pápai út 30 szám alatt található. A telep 166
autóbusszal látja el a tevékenységet, ahol a tárolás mellett, napi karbantartás, szerviz és felújítási
feladatokat is végeznek. A járműtelep területe körülbelül 3 ha.
A nagy terület, a teherszállítás korábbi évtizedekben betöltött jelentős szerepe után megmaradt, ma a
VOLÁN vállalja egyéb járművek vizsgáztatását, felújítását, alkatrész kereskedelmét, műszaki mentését,
saját éjjel-nappali kútjánál üzemanyag eladást, elszámolást.

4-152. ábra: Járműtelep, Pápai úti töltőállomás
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4-153. ábra: Járműtelep, vasútállomás és autóbusz-állomás elhelyezkedése

A járműtelep elhelyezkedése az ipari területen megfelelő, hiszen nem lakóterületen fekszik (lsd.4-153.
ábra). A belváros elérése szempontjából nem előnyös, mivel az autóbusz-állomás felől végig kell
haladniuk az autóbuszoknak a Brusznyai Á. u., Óvári F. úton, valamint a viadukton is. A több évtizedes
múlt ellenére felvetődik a város más részére való áthelyezés kérdése, ahol:





a járműtelep és vasútállomás logisztikai kapcsolata létrehozható,
a járműtelep és az új autóbusz-állomás közeli elhelyezésével a rezsimenetek csökkenthetők,
a szükségszerű autóbusztárolás nem végállomáson és közterületen, hanem a könnyen elérhető
járműtelepen történhet,
akkora méretű kompakt autóbusz járműtelep tervezhető, amely a korszerű, beszerzendő,
karbantartásmentes járművekhez illeszkedik.
4.1.1.6.6. Helyi – helyközi – vasút közötti együttműködés

A közösségi közlekedési ágazatok helyzetelemzése alapján a közöttük lévő együttműködésre az alábbi
megállapítások tehetők:


A vasút távolsági és regionális szerepe a dunántúli térségben megfelelő, a helyközi kistérségi
utasszállítási szerepe ma csekély, nem felel meg Veszprém város kulturális és oktatási centrum
szerepkörének. A vasút és helyközi autóbusz közlekedés között átszállási igények és
kapcsolatok nem jöttek létre, a vasútállomáshoz betérő helyközi buszokra az átszállás
jelentéktelen.
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A helyközi autóbuszjáratok teljeskörűen és megfelelően ellátják a Veszprém környéki 20 kmes gyűrűben a napi ingázó forgalmat, minden települést bekapcsolva. Az ingázók több, mint
90%-a buszon, és kevesebb, mint 10%-a vonaton érkezik a városba.
A helyi közlekedési hálózat Veszprémben teljesértékű, jellemzően átlapolós járatok
mindegyike áthalad a Belvároson, jó átszállási kapcsolatot adva a központi buszállomással. A
helyi és helyközi hálózat közötti átszállás jellemző, de a város mérete és a kialakult szokások
nem teszik ezt általános gyakorlattá. Az ingázó utasok előnyben részesítik a városban levő 18
helyközi megállót, ahonnan gyalog érik el uticéljukat.
A veszprémi kialakult utazási szokások elkülönülését megalapozza az önálló tarifarendszer
(külön készlet, önálló díjak) és az, hogy a helyközi autóbuszok helyi, városi közlekedési
szolgáltatást nem nyújtanak.
Rövid távon elsősorban a helyi és helyközi hálózat egymásra építése, vonalainak
egységesítése, menetrendi összehangolási pontok kijelölése lehet cél.
Közép- és hosszútávon a vasútra való fokozatos átterhelés, mint folyamat jelölendő ki, egybe
foglalva a belváros terhelésének csökkentését, a zéró emissziós zónává alakításának stratégiai
céljával. A vasútállomás térsége az a fogadózóna, amely a jövőben a veszprémi közösségi
közlekedés és P+R zóna centruma, de ez csak kereskedelmi zóna megjelenésével együtt lehet
életképes, gazdaságilag is megtérülő fejlesztés.
Az 4-154. ábra mutatja be a környező, ingázó településekről az eljutási időket. A belváros
tágabb térségébe irányuló forgalomnak mindenütt az autóbusz javára döntenek. Ugyanez
érvényes a nyugati ipari terület céljárataira vonatkozóan.
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4-154. ábra: Autóbusz és vasúti eljutási idők összehasonlítás Veszprém 30 km-es vonzáskörzetében
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A mai elkülönült városi – helyi és helyközi autóbusz hálózat egységesítését megvizsgáltuk törvényi,
szabályozási, létesítési járműkonstrukciós és tarifális szempontokból. Majd összefoglaltuk táblázatban
is a helyi és helyközi közlekedés szempontjait és a közelítés módszerét.
Törvényi szabályozás
A 2012. évi XLI. Személyszállítási törvény legfontosabb megállapításai e témakörben:
4.§

5.§
6.§

Minisztériumi, állami kötelezettség az országos, regionális és helyközi közlekedés
stratégiájának, hálózatának megállapítása, a szolgáltatás megrendelése, a tarifa
megállapítás.
Az Önkormányzat kötelezettsége, ahol erre szükség van a helyi közlekedés megnevezése, a
közszolgáltatási szerződés megkötése a tarifa megállapítás.
(3) bek. szerint a miniszter és az önkormányzat szerződést köthet helyközi eszközökkel
történő helyi szállításra és a helyi hálózat helyközi kiterjesztésére is, - írásos megállapodással.
Közös fejlesztési koncepció előírása – kötelező együttműködés.

A törvény önálló kötelezettségként kezeli a helyközi és helyi szolgáltatást, lehetőséget ad
együttműködési megállapodásra.
A 2015. év minisztériumi lépései elérhető közelsége hozták a hatásosabb kormányzati intézkedéseket.
Az intermodalitás technikai feltételei
A vasútállomás térsége alkalmas a közlekedési funkciók elhelyezésére. A vasútállomás állami, az előtér
önkormányzati és kismértékben magánterület. A városszéli fekvés az elérhetőségben nem előnyös, a
terület központi funkcióinak kialakítása és erősítése feltétlenül indokolt. A városból a vasút
elérhetősége a helyi közösségi közlekedés átalakításával célszerű.
A belvárosi végállomás jelentős csökkentése helyes velejárója az átalakításnak, de a helyközi vonalak
mindegyikének áthelyezése a vasúthoz utasforgalmilag nem indokolt. Így a belvárosi végállomás
csökkentett területen, új elhelyezéssel tervezendő. A vasútállomás előtti területen a közlekedési
kapcsolatokat a lehető legkisebb gyaloglással kell lehetővé tenni.
Az átszállókapcsolatok napfény és sugárzásvédett módon alakítandók ki, a helyi és helyközi autóbuszvégállomás egy egységet képezzen és alkalmas legyen az elektronikus jegyrendszer kapuinak
kialakítására is. Az előtérhez több ütemű P+R fejlesztés kapcsolható, B+R, közösségi kerékpár, K+R és
Car2GO rendszer telepítéséhez helybiztosítás szükséges.
Jármű paraméterek – konstrukciós kérdések
A 2000-es évek autóbusz tervezési irányai eltérést mutatnak a helyi és elővárosi járművek
fejlesztésében. A helyi járműveknél a minél alacsonyabb padló, kényelmes ki-beszállás, nagy
ablakfelületek, 25 -30 %-os ülőhelyarány, városias sebesség elérése, személyautós anyagminőség az
elsődleges prioritások. A helyközi járműveknél kétajtós, sok üléses, országúti közlekedésre alkalmas
járművek gyártása a cél. A két eltérő konstrukciós prioritás együttes kezelése csak bizonyos határokon
belül lehetséges, amennyiben a helyközi autóbuszok részt vesznek a helyi szállításban.
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Tarifarendszer, finanszírozás
A veszprémi új intermodális csomópont csak a tarifarendszer egységesítésével, azaz a helyi és helyközi
közös jegyrendszerével működtethető gazdaságosan, és az önkormányzat és a minisztérium között
létrejövő megállapodással tervezhető.
A szolgáltatók kiválasztása pályázaton elnyert szerződéssel történik, de a szolgáltatási megrendelés és
tarifa biztosítja, hogy az utas számára egységes bérletrendszer és utastájékoztatás legyen érvényes a
város teljes autóbusz hálózatán.
A helyi autóbusz közlekedés éves futásteljesítménye:
A helyi autóbusz közlekedés teljes napi futásteljesítménye:
A városban 38 autóbuszra eső teljesítmény:
A helyközi autóbusz közlekedés városon belüli napi futásteljesítménye:

2 300 000 km/év
7660 km/hétköznap,
200 km/busz/nap
2600 km/ hétköznap

Az alábbi 4-15. táblázatban összefoglaltuk a helyi és helyközi autóbusz közlekedés sajátosságait,
eltéréseit és javaslatot tettünk a közelítés módszerére.
Helyi

Hálózat
Végállomás
Menetrend
Csúcsidei kapacitás
Utazási távolság
Jármű
Ajtók

Helyközi
AUTÓBUSZ HÁLÓZAT
teljes átmérős
csillagpontos
belvárosi autóbusz
város szélén
végállomás
ütemes 30-60
nem ütemes
csuklós
kocsikat összevonva
autóbusszal
max.: 6 km
20 km-es gyűrű
JÁRMŰ PARAMÉTEREK
városi
elővárosi
3-4 ajtós

Típus
Ülőhely arány
Felszállás
Tarifa
Kereslet
Díj
Elektronikus jegy
Finanszírozás
Szerződés

2 ajtós

csuklós járat
csak szóló
csúcsórában
25-30%
50% felett
1. ajtós
1. ajtós
TARIFARENDSZER, FINANSZÍROZÁS
helyi
helyközi
nem merev pl.:
merev, kevés alternatív
gyalog
város
állam
ma nincs
ma nincs
város
állam
2016. dec. 31.
2016.dec.31.

Közelítés módszere
átmérőssé alakítás
belváros csak átmenő vasúthoz
ütemes
közös, összehangolt
menetrend

nincs kompromisszum
2 ajtó, új beszállásnál lehet 3
ajtós
helyköziben szóló autóbusz
50% alatt lehajtható ülés
1. ajtó, de lehet rugalmas
helyközi elfogadás helyiben
szövetségi működés
használat arányos díj
elektromos
állam - város megállapodás

4-15. táblázat: A helyi és helyközi autóbusz közlekedés sajátosságai, megoldási lehetőségek
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4.1.1.6.7. Helyközi autóbusz-hálózat utasforgalmi számlálások
A helyközi és távolsági járatok esetén is részletes vizsgálatok készültek. Előzetes próbamérések alapján
kiválasztottuk a 11 legforgalmasabb megállót, melyben a számlálóbiztosok a fel- és leszálló utasok
számát rögzítették (lásd 4-155. ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található.).

4-155. ábra: Helyközi autóbusz-hálózat utasforgalmi számlálások helyei

A felmérés eredményei a következő ábrákon kerülnek bemutatásra.
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4-156. ábra: Helyközi autóbusz utasforgalmi ábra
(A buszon utazók csak a veszprémi utasokat tartalmazza)
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Házgyár
1%

Jutasi út
2%
Kórház
7%

Köjál
2%
Autóbusz állomás
64%

Sport vendéglő
3%

Színház
5%

SZTK
1%

Viola u.
10%

Vertikál
Vasútállomás
3%
2%
4-157. ábra: Helyközi autóbusz-hálózat megállóinak utasforgalmi megoszlása, autóbusz állomás felé

Házgyár
3%
Jutasi út
2%

Kórház
Köjál 3%

Autóbusz állomás
78%

1%

Vertikál
2%
Viola u.
Vasútállomás 5%
<1%

Sport vendéglő
2%
SZTK
3%

Színház
1%

4-158. ábra: Helyközi autóbusz-hálózat megállóinak utasforgalmi megoszlása, városhatár felé

4.1.1.6.8. Helyközi autóbusz-hálózat utas kikérdezések
Az utasforgalmi számlálással párhuzamosan az összes megállóban, illetve az autóbusz pályaudvaron
kérdezőbiztosok megállóhelyi kikérdezést végeztek. Az autóbuszra várakozó utasokat kérdezték
általános adataikról és utazási szokásaikról. A kérdésekre adott válaszokból adatokat kaptunk a
térségben élők utazási szokásairól, igényeiről. A kikérdezést a felszállásra várakozók körében lehetett
végezni, de ez egésznapos kitekintésben megfelelő adathalmazt képez. A teljes mintára vonatkozó
eredményeket az alábbi ábrákon szemléltetjük:
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Férfi
43%
Nő
57%

4-159. ábra: Nemek szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

Munkanélküli
3%

Egyetemi/főiskolai
hallgató
9%

Iskolai tanuló
29%

Háztartásbeli
1%
GYES/GYED
2%
Inaktív nyugdíjas
2%

Egyéb
1%
Aktív nyugdíjas
17%

Aktív dolgozó
36%

4-160. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

65 év
felett
13%

18-25 év
26%

0-18 év
24%

25-40 év
16%

40-65 év
21%

4-161. ábra: Életkor szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán
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Gyalog
45%
kerékpár
<1%

Szgk. vezető
1%
Szgk. utas
5%
Taxi
1%

Vonat
5%
Helyi busz
14%

Távolsági busz
29%

4-162. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

Hazatérés
39%
Vásárlás
Családtag/egyéb 2%

Egyéb
2%

személy szállítása
3%
Egészségügy
4%

Munka
13%

Magán ügyintézés
8%

Iskola/óvoda
13%

Szabadidő
13%

Munkával
kapcsolatos
ügyintézés
3%
4-163. ábra: Utazás indoka szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

Egyéb
települések
17%

Ajka
1%

Balatonalmádi
2%
Balatonfüred
Budapest
4%
1%
Hajmáskér Felsőörs
1%
1%
Herend
Márkó
3%
1%

Veszprém
63%

Zirc
2%

Várpalota
1%

Nemesvámos
3%

4-164. ábra: Utazás kezdőpontja szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán
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Budapest
5%

Nemesvámos
Balatonalmádi
4%
4%
Felsőörs
Herend
Várpalota
3%
4%3%
Csopak
3%
Balatonfűzfő
Ajka
2%
3%
Alsóörs
2%
Győr
Székesfehérvár
2%
2%
Márkó
Berhida
2%
1%

Balatonfüred
8%

Egyéb települések
18%

Szentkirályszabadja
1%

Veszprém
27%

Pápa
Szentgál
Zirc
Litér
1%
1%
1%
1%
4-165. ábra: Utazásának végcélja szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

jeggyel
31%

ingyenesen
16%

bliccel
1%

bérlettel
52%
4-166. ábra: Jogosultság szerinti megoszlás a helyközi autóbusz kikérdezés teljes mintán

A forgalmas és jelentősebb megállókra (Autóbusz állomás, Kórház, Színház és Vasútállomás) külön
bemutatásra kerülnek a fontosabb kérdéscsoportok, de az autóbusz-állomás és vasútállomás esetében
ez külön fejezetben történik. A megállókba érkezők aktivitása szerinti megoszlást az alábbi ábrák
mutatják be:
Munkanélküli
3%
Háztartásbeli
1%
GYES/GYED
2%

Iskolai tanuló
19%

Aktív nyugdíjas
22%

Egyetemi/főiskolai
hallgató
9%

Aktív dolgozó
44%

4-167. ábra: Megállóba érkezők aktivitása szerinti megoszlás a Kórház megállóban
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Munkanélküli
2%
Háztartásbeli
1%

Egyetemi/főiskolai
hallgató
Egyéb
3%
2%

Iskolai tanuló
33%

GYES/GYED
1%
Inaktív nyugdíjas
1%

Aktív
dolgozó
12%
Aktív nyugdíjas
45%

4-168. ábra: Megállóba érkezők aktivitása szerinti megoszlás a Színház megállóban

A megállókba érkezés módja szerinti megoszlást az alábbi ábrák mutatják be:
Szgk. vezető
1%
Szgk. utas
3%

Gyalog
66%

Távolsági busz
21%
Helyi
busz
9%
4-169. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a Kórház megállóban

Gyalog
57%

Szgk. vezető
2%
Helyi busz
6%

Távolsági busz
28%

Szgk. utas
7%

4-170. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a Színház megállóban

A forgalmas és jelentősebb megállókba érkezés indoka szerinti megoszlást az alábbi ábrák mutatják
be:
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Hazatérés
48%

Vásárlás
1%

egyéb
1%

Egészségügy
6%

Munka
16%

Magán ügyintézés
8%

Munkával
kapcsolatos
ügyintézés
2%

Iskola/óvoda
Szabadidő
12%
6%
4-171. ábra: Megállóba érkezés indoka szerinti megoszlás a Kórház megállóban

egyéb
2%

Hazatérés
27%

Vásárlás
2%

Családtag szállítása
1% Egészségügy
2%

Munka
30%

Magán
ügyintézés
12%

Iskola/óvoda
11%

Munkával
kapcsolatos
ügyintézés
2%

Szabadidő
11%

4-172. ábra: Megállóba érkezés indoka szerinti megoszlás a Színház megállóban

A forgalmas és jelentősebb megállókba érkezők kezdőpontja szerinti megoszlást az alábbi ábrák
mutatják be:
Balatonfüred
Felsőörs
7%
5%

Alsóörs
1%

Csopak
3%

Veszprém
77%

Balatonalmádi
1%
Balatonszőlős
Győr 1%
Hárskút
1%
1%
Sóly
1%
Sopron
1%
Szentkirályszabadja
1%

4-173. ábra: Megállóba érkezés kezdőpontja szerinti megoszlás a Kórház megállóban
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Egyéb települések

Nemesvámos
13%

Herend 6%
6%
Tótvázsony
3%
Veszprémfajsz
Balatonfüred 2%
1%
Hajmáskér
1% Hárskút
2%
Márkó
2%
Nagyvázsony
2%
Tapolca
Szentgál
2%
2%

Veszprém
58%

4-174. ábra: Megállóba érkezés kezdőpontja szerinti megoszlás a Színház megállóban

A forgalmas és jelentősebb megállókba érkezők végcélja szerinti megoszlást az alábbi ábrák mutatják
be:
Szentgál
5%

Tapolca Csopak
5%
4%
Nagyvázsony
4% Tótvázsony
4%

Várpalota
Ajka
4%
Bánd
2%
2%
Csehbánya
Budapest 2%
2%
Felsőörs

Balatonfüred
13%

Nemesvámos
21%

Herend
21%

Zalakaros
2%

2%
Hárskút
Keszthely 2%
Márkó
2%
Taliándörögd 2%
Tihany 2%
2%

4-175. ábra: Megállóba érkezés végcélja szerinti megoszlás a Színház megállóban
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Felsőörs
16%
Csopak
16%

Alsóörs
10%

Balatonfüred
48%

Balatonalmádi
3%
Lovas
3%
Aszófő
1%
Paloznak
1%
Pécsely
1%
Révfülöp
1%

4-176. ábra: Megállóba érkezés végcélja szerinti megoszlás a Kórház megállóban

4.1.1.6.9. Helyközi autóbuszos közlekedés értékelése
Veszprém város 20 km-es környezetére jelentős vonzást gyakorol, igen kiterjedt, minden környéki
települést behálózó helyközi forgalom biztosítja az ingázó forgalmat.
A napi 460 ideérkező járat mindegyike a belvárosi autóbusz-állomásra érkezik, emellett 140 áthaladó
távolsági járat is erősíti a város központi szerepét. Az autóbusz-állomás nem csak közlekedési centrum,
élettér, találkozóhely, a piaccal a város mindennapi életének egyik központja. Az autóbusz viszonylatai
235 települést, köztük hét megyeszékhelyet és 38 várost érintenek.
A végállomás, a ki-beközlekedés a Jutasi úton, a tároló autóbuszok nagy száma gátolja a belváros
tudatos fejlesztését és befektetői szándékok sem jelennek meg ebben a környezetben.
A végállomás, a Pápai úti járműtelep és a vasútállomás, egymástól távoli fekvése nagyon előnytelen,
csak kerülő úton közelíthető meg a belváros.
A középtávú EU-s cél a forgalom nagyobb arányú vasúti lebonyolítása is afelé hat, hogy az autóbuszvégállomás ne a belvárosban helyezkedjen el a jövőben, hanem a vasúttal alkosson kapcsolatrendszert.
A belvárosi elérhetőség természetesen megtartandó, ez a helyközi- és helyi hálózat mai merev
elhatárolódás oldásával reális, melynek kormányzati lépései megkezdődtek.
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4.1.1.6.10. Helyközi autóbuszos közlekedés SWOT analízise
SWOT ANALÍZIS – HELYKÖZI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

 Jó helyközi kapcsolatokat biztosító autóbusz-  A vasútállomáshoz kevés autóbusz közlekedik
(a vasút gyengeségei miatt is)
hálózat
 A városon belüli területek megfelelő  Az autóbuszok többsége 10-15 éves korúak
színvonalú kiszolgálása
LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK
 A helyközi autóbusz végállomás közvetlen

 A jelenlegi hálózat

környezetében
tapasztalható

környezetszennyezés

4.1.1.7. Szerződéses autóbuszok
Veszprémben jelenleg az ÉNYKK mellett számos vállalkozó látja el a veszprémi üzemekhez a dolgozók
szállítását.
A helyzetfeltárás során munkáltatói interjúk elkészítésére is sor került, melynek során a kereskedelmi
és szolgáltató létesítmények (különböző, lakosságot szolgáló bevásárlóközpontok, SPAR, Posta, Bankok
stb..), a logisztikai szolgáltatók és az ipari tevékenységet folytató cégek képviselőinek körében kívántuk
kutatni többek között a munkavállalóikra és a műszaki rendjükre vonatkozó adatokat is.
A felmérés során 53 veszprémi telephelyű céget kerestünk meg a következő felosztásban
Profil
Megkeresett cégek száma
ipar
14
kereskedelmi létesítmény
10
logisztika
5
szolgáltatás
24
összesen:
53
4-16. táblázat: Megkeresett cégek adatai

Az 53 cégből 14 töltötte ki a kérdőíveket az alábbi megbontásban:
Profil
Megkeresett cégek száma Telephelyi alkalmazottak száma
ipar
6
1803
kereskedelmi létesítmény
4
163
logisztika
1
77
szolgáltatás
3
632
összesen:
14
2675
4-17. táblázat: Beérkezett céges feldolgozott adatok

A cégek tekintetében ez 27%-os válaszadási hajlandóságot mutat, viszont ami ennél fontosabb, hogy
közel 2675 munkavállaló közlekedési szokásáról sikerült bővebb információ nyernünk.
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A válaszok alapján a fontosabb eredmények:


Veszprémi munkavállalók lakóhely szerinti

A munkavállalók 49%-a érkezik Veszprém belterületéről, a többi 51% munkavállaló pedig a 20eloszlása
25 km körzetből érkezik minden nap
dolgozni.(%)
2%

4%

3%

4%

1%

18%

9%
2%

12%
33%

6%

3%

1%

1% 0%

0%

Belváros

Dózsváros

Jeruzsálemhegy

Egyetemváros

Füredi domb

Cholnoky város

Újtelep

Jutasi úti ltp.

Bakonyalja

Jutaspuszta

Szabadságpuszta Iparváros

Gyulafirátót

Kádárta

20 km-en belül

25 km-en kívül

4-177. ábra: Alkalmazottak lakóhely szerinti megoszlása






A válaszadó cégek nagy többsége több műszakban vagy folyamatos munkarend szerint
működik.
A válaszadó cégek közül senki nem üzemeltet saját buszjáratot, 3 pedig szerződéses buszokat
működtet.
Modal-split
alakulása az
Modal-split (közlekedési
munkamegosztás,)
az alkalmazottak
utazások 24% személygépkocsival, 66%
tömegközlekedéssel történik, illetvekörében(%)
10% a gyalogos és kerékpáros forgalomból adódik.
A válaszadó cégek mintegy 633 parkolóhellyel rendelkeznek összesen
4%
6%
48%

24%

18%

Tömegközl. (vasút, helyközi busz, helyi busz)

Tömegközl. (szerződéses busz)

személygépkocsi

kerékpár

gyalog

4-178. ábra: Modal-split aránya az alkalmazottak körében
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Teherforgalmi szállítás jellemzői




A válaszadó cégek közül 1 cég semmilyen szállítást nem végez.
Vasúton történő szállítás nem történt a kikérdezett cégek esetén.
A válaszadó
cégeknél a teherszállítás
közúton, kistehergépkocsival
Teherforgalmi
szállítási56%-át
volumenek
alakulása(%) történik, 17%
közepes tehergépkocsis szállítás aránya, míg 26% a nyerges tehergépkocsi, kamion által
történő szállítások aránya.
0%

26%
56%
17%

vasúti szállítás volumen

közúti szállítás volumen kis tgk.

közúti szállítás volumen közepes tgk.

közúti szállítás volumen nyerges tgk.

4-179. ábra: Teherforgalmi szállítási volumenek alakulása

4.1.1.8. Kerékpáros közlekedés és infrastruktúra
4.1.1.8.1. Hálózat
Magyarország kerékpáros hálózata a közútihoz hasonlóan nemzetközi, országos, térségi és települési
elemekből áll. Komoly különbség viszont, hogy a kerékpárút-hálózat erősen hiányos, jelentős része
csak közép- és hosszútávon fog várhatóan kiépülni.
Távlati nemzetközi kerékpáros tengely nem érinti Veszprémet. Országos kerékpárút törzshálózatnak
viszont két vonala is felfűzi a várost, a 8A Győr - Zirc - Veszprém - Balatonalmádi - Keszthely –
Őriszentpéter, valamint a 81A Veszprém - Nagyvázsony - Tapolca - Sümeg - Pápa – Győr vonal.
Mindkettő veszprémi szakasza nagy részben kiépült, Kádárta városrésztől Balatonalmádiig, illetve
Nemesvámosig. A távlati térségi kerékpár-hálózat szintén két vonala érinti a várost, a Veszprém –
Balatonfüred, valamint Nemeshany - Devecser - Ajka - Szentgál - Veszprém vonalak. Jelenleg ezen
kerékpáros útvonalak nincsenek kialakítva, és csak a hosszútávú fejlesztési célok között szerepelnek.
A városon belüli kerékpárút-hálózat kiterjedtnek mondható, összesített hossza közel 17 km. Az elmúlt
évek során Veszprémben jelentős fejlődés következett be a kerékpározási lehetőségek tekintetében,
amelyeket a közép- és hosszútávú fejlesztési elképzelések tovább erősítenek. Terjed hivatásforgalmi,
de főleg a szabadidős kerékpározás annak ellenére, hogy morfológiai adottságok alapján Veszprém
kerékpározás szempontjából nem tartozik az ideális adottságú városok közé. A 4-18. táblázat, a 4-22.
ábra és a 4-23. ábra mutatja Veszprém jelenlegi és középtávon megvalósuló kerékpárút-hálózati
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elemeit. A vasútállomás mentén tervezett intermodális csomópont kapcsán Jutasi út menti kerékpárút
kiépítése kulcsfontosságú, mivel e kerékpáros vonal feladata lesz majd kerékpáros kapcsolatot
teremteni a vasút és a városközpont között.
Kerékpáros útvonal

Építés
ideje
2008

Hossza

Típusa

Házgyári út
Almádi út –Cserepes utca – Mártírok útja2009
Erzsébet sétány – Színházkert
Görgey Artúr utca
2009
Déli ipari területet feltáró kerékpárút
Séd menti kerékpárút
2010
Veszprém-Kádártai kerékpárút
Cholnoky u. – Kádártai út
2011

592 m

Hold u.

2011

423 m

Nap u.
Wartha Vince utca – Stadion u – Ördögárok
u.
Veszprém-Balatonalmádi
kerékpárút
belterületi szakasza
Veszprém-Nemesvámos
kerékpárút
veszprémi szakasza
Almádi út menti kerékpárút
Belső útgyűrű Jutasi u. – Pápai u. közötti
szakasza mentén vezetett kerékpárút
Észak-déli közlekedési tengely folytatása
dél felé
Henger u. menti kerékpárút
Jutasi út menti kerékpárút
Kádártai önálló kerékpárút
Pápai út mentén

2011

360 m

2011

1308 m kerékpárút

2013

600 m

2013

1809 m kerékpárút

2014

450 m

tervezett

2300 m kerékpárút

tervezett

500 m

tervezett
tervezett
tervezett
tervezett

Veszprém – Márkó – Bánd kerékpárút

tervezett

850 m
1600 m
3000 m
1700 m
10800
m
4600 m

Veszprém-Videoton Ipari Park kerékpárút tervezett

közös gyalog és kerékpárút

2362 m kerékpárút
303 m
770 m
3340 m
1850 m
2425 m

közös gyalog és kerékpárút
kerékpárút
közös gyalog és kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
vegyes használatú elválasztás
nélküli kerékpárút
közös gyalog és kerékpárút

kerékpárút

kerékpárút

kerékpárút
közös gyalog és kerékpárút
kerékpárút
önálló,
forgalomtechnikával
jelölt kerékpárút
kerékpárút

4-18. táblázat: Veszprém jelenlegi és középtávon megvalósuló kerékpárút-hálózati elemei
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A város további célja egy elektromos kerékpáros közösségi közlekedési rendszer fokozatos kiépítése
Veszprém belterületén. E rendszer egy önkiszolgáló, rövidtávú, akár egyirányú utazásra is alkalmas
elektromos rásegítésű kerékpár kölcsönzési hálózat nyilvános helyeken, többféle célcsoport számára.
Több, egymástól 300-400 m-re található kerékpárgyűjtő állomásból, valamint 50%-os elektromos
rásegítést biztosító kerékpárokból áll. A Public Bike System Hungary Kft. készíti e rendszer
tanulmánytervét Veszprém városára.
4.1.1.8.2. Kerékpáros közlekedés forgalmi vizsgálata
A tervezés során külön hangsúlyt kívánunk helyezni a kerékpáros közlekedésre, a kerékpáros
közlekedés intermodális rendszerbe való illesztésére, ezért a számolások során a kerékpáros
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közlekedőket is külön kategóriaként vettük fel, illetve a telefonos háztartásfelvételek során is
rögzítésre kerültek a kerékpáros utazások. A 4-2. ábra mutatja, hogy a kerékpározók 72%-a dolgozó,
akik napi rendszerességgel használja a kerékpárját, korcsoporti megoszlás pedig változó.
A terep adottságok és meglévő infrastruktúra alapján nem meglepő, hogy a legtöbb kerékpáros utazás
(a teljes kerékpáros utazás 20%-a) vagy a Cholnoky városrészből indult, vagy oda érkezett. Hasonló
nagyságrendű a Jutasi úti lakóterület, míg a Belvárost és az Északi iparterületet csak az utazások 1313%-a érinti.
4.1.1.8.3. Kerékpáros közlekedés értékelése
Veszprém területén nagy számban épültek ki az elmúlt években kerékpáros útvonalak, megindult a
különálló szakaszok hálózatosodása. Kiemelt feladat ennek a folyamatnak a folytatása, további
városrészek bekötése a hálózatba. A morfológiai problémák miatt érdemes lehet az elektromos
kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiépítése a pozitív nemzetközi és országos példák
iránymutatásával.
4.1.1.8.4. Kerékpáros közlekedés SWOT analízise







SWOT ANALÍZIS – KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
jól kiépített települési kerékpáros
 városon belüli nagy szintkülönbségek
infrastruktúra
 kerékpártárolók kis száma a fontosabb
térségi kerékpárutak több irányban kiépült
közlekedési és központi területeken
(kiemelt irány, a Balaton felé is)
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
elektromos kerékpáros közösségi
 megfelelő kommunikáció és oktatás
közlekedési rendszer kiépítése
elmaradása esetén a különböző közlekedési
módot használók közötti konfliktus
kerékpáros útvonalak további kialakítása
felerősödhet a nagyobb számú kerékpáros
megjelenésével
4-19. táblázat: Kerékpáros közlekedés SWOT analízise

4.1.1.9. Gyalogos közlekedés
4.1.1.9.1. Gyalogos közlekedési infrastruktúra
Veszprém méretéből adódóan alkalmas a városon belüli távolságok nagy része gyalogosan leküzdhető.
A gyalogosok számára megfelelő színvonalú és biztonságos közlekedését a járda‐hálózat a lakó‐ és
intézményi területek esetében megfelelően biztosítja, a gazdasági‐ és munkahelyi területek esetében
azonban ez nem teljeskörű.
Kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas és engedélyezett közterületek több helyen előfordulnak
Veszprémben. Elsősorban a domborzati viszonyok miatt kiépített rámpák, lépcsők a Séd patak
völgyében és a Várhegy környezetében található. Jelentős a gyalogosforgalom a városközpont
területén, azon belül is a jelenlegi autóbusz állomás környékén. Kizárólag gyalogosok számára
használható a Kossuth Lajos u. és Erzsébet liget, továbbá korlátozott a gépjárműforgalom az Óváros
tér és Vár u. környezetében. A Kossuth L. utca meghosszabbításaként a Jutasi út alatt vezetett gyalogos
aluljárón érhető el a városi piac és a jelenlegi autóbusz állomás.
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4.1.1.9.2. Gyalogos közlekedési forgalmi vizsgálata
A vizsgálatok során szintén elemezve lett a gyalogos közlekedés. A megállóhelyi kikérdezésnél
vizsgáltuk a gyalogos közlekedőket, illetve a telefonos háztartásfelvétel során szintén rögzítve lettek a
gyalogos utazások. A tervezés során több alkalommal szemrevételezéssel vizsgáltuk a gyalogos
közlekedési szokásokat, amelyek beépítésre kerülnek a tervezési programba.
4.1.1.9.3. Gyalogos közlekedés értékelése
A felmérések alapján megállapítható, hogy a helyközi autóbusz közlekedést használó ingázók nagy
többsége miután leszáll a helyközi megállóban, gyalogosan közelíti meg a végcélját, függetlenül annak
távolságától. Jellemző, hogy reggel a munkahelye felé eső legközelebbi megállóban száll le, míg délután
az autóbusz állomáson száll fel. Ennek oka lehet, hogy a munkaidő utáni ügyintézést és egyéb
mindennapos tevékenységet a város központjában intézi, ahol az állomás is található.
Fő gyaloglási irányok az városközpont, azon belül is leginkább az autóbusz állomás felől indulnak.
Végpontjuk a jellemzően a nagyobb oktatási intézmények (különösképp az egyetem), valamint a nagy
lakosságszámú lakóterületek.
4.1.1.9.4. Gyalogos közlekedés SWOT analízise






SWOT ANALÍZIS – GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
gyaloglási távolságra város nagy része
 domborzati viszonyok nehezítik a gyalogos
elérhető
közlekedést
kiépített gyalogutak, rámpák, lépcsők
 város egyes részen a gyalogos közlekedés
behálózzák a történelmi belvárost
jelentős hátrányt szenved a közúti
közlekedéssel szemben
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
Séd patak völgye – Várhegy – piac

térségének a jobb kapcsolatának
megteremtése, erősítése
4-20. táblázat: Gyalogos közlekedés SWOT analízise

4.1.1.10. Közművesítés állapota
Vízellátás
A település víziközmű szolgáltatója az 1996-ban alapított Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Veszprém ivóvízellátása karsztvíz-bázisra épül, vízbázisai részben fokozottan érzékeny, illetve
kiemelten érzékeny karsztos területeken helyezkedik el. A város vízbázisai jellemzően a város szélső
gyűrűje mentén találhatóak. Üzemelő vízbázisok a Séd-völgyi vízbázis, az Aranyosvölgyi vízbázis, a
Kádártai vízbázis és a Gyulafirátóti vízbázis. Veszprém közigazgatási területe vezetékes ivóvízzel 100%ban ellátott.
A város és a város ivóvíz-ellátási rendszeréhez kapcsolt környező települések vízigénye 10.200 m3/d,
mely csúcsigények esetén elérheti a 12.300 m3/d mennyiséget is.
A vezetékrendszer anyagai az egyes építési korszakok műszaki adottságainak megfelelően kerültek
kiválasztásra. Így előfordulnak öntöttvas, azbesztcement, acél, KM PVC és KPE anyagú csőszakaszok is.
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Az épületek, épülettömbök ellátását a város domborzati viszonyai és az eltérő épületmagasságok miatt
csak különálló nyomászónákkal lehet biztosítani. A várost három nyomászóna látja el. Az I. zóna
biztosítja az É-i iparterület, a Bakonyalja városrész és környékének, a Dózsaváros, a Belváros
területeinek, valamint nyomáscsökkentőn keresztül a Jutasi úti lakótelep ellátását. A II. zóna az I.
zónától délre, valamint keletre fekvő területek, a Cserhát-lakótelep, a város Jutasi úttól keletre eső
területeinek, a Petőfi városrésznek, az egyetemi városrésznek, a Hóvirág-lakótelepnek, az Egry
lakótelepnek ellátását biztosítja. És a III. zóna biztosítja a város DK-i részének, a Cholnoky-lakótelepnek,
valamint az Almádi út két oldalán a Cserepes u. és a déli megkerülő út közötti magasabban fekvő
területek vízellátását.
Csatornahálózat
Veszprém település szennyvizeinek elvezetéséről, a szennyvízelvezető hálózat üzemeltetéséről és az
összegyűjtött vizek tisztításáról a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik.
A csatornahálózat kiépítettsége 95%-os. Az ingatlanokon keletkező és összegyűjtött háztartási
szennyvíz összegyűjtése és szállítása, ártalmatlanító telepen (Bakonykarszt Zrt.) való elhelyezése a
kötelezett közszolgáltató (Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft.) feladata. 6
A település túlnyomórészt elválasztott rendszerben csatornázott, tehát a szenny- és a csapadékvíz
külön rendszerben kerülnek elvezetésre. Egyedül a belváros részén találhatóak egyesített rendszerű
csatorna szakaszok, melyek a teljes csatornahálózat csupán 5%-át teszik ki. Előfordul kő, illetve tégla
anyagú vezetékszakasz, de jellemzően beton és azbesztcement csövek kerültek beépítésre. Újabban
KG PVC anyagú csöveket alkalmaznak.
Az összegyűjtött szennyvizek a várostól északra, a Séd patak mellett található szennyvíztisztító telepen
kerülnek kezelésre.
Veszprém területének 70%-án a csapadékvizek elvezetésére szolgáló zárt csapadékcsatorna található,
a fennmaradó területeken pedig nyílt árkos rendszer gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről. A
felszíni vizek befogadója a Séd patak.
Villamosenergia-ellátás
A lakossági és kisfogyasztók, valamint a közvilágítás részére a 230 és a 400 V-os kisfeszültségű hálózat
szolgál. A nagyobb fogyasztók és a kommunális transzformátorok közvetlenül középfeszültségű ellátást
kapnak, amelyek a városban 10, 20 és 35 kV-on üzemelnek. A térségben a villamos energia szállítására
120 és 400 kV-os távvezetékek létesültek.
Veszprém közelében található a térség egyik lényeges táppontja, a Litér 400/120 kV-os állomás. Innen
nagy kapacitású távvezetékek indulnak ki, amelyek közül két 400 kV-os és két 120 kV-os távvezeték a
város külterületén épült ki. A 400 kV-os vezetékek a város ellátásban közvetlenül nem vesznek részt,
csak az állomáson keresztül a térség fogyasztóinak biztonságos ellátásához járulnak hozzá. Az ellátást
a litéri állomásból kiinduló 120, 35 és 20 kV-os rendszerek biztosítják.

6

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
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A középfeszültségű hálózatok a nagyfogyasztókat közvetlenül, a kis- és közepes fogyasztókat és a
közvilágítást kommunális transzformátorokon keresztül látják el villamos energiával.
Kisfeszültségű kábel általában a belvárosban épült ki, azonban külterületen pl. a volt Bakony Művek
környékén is ez a rendszer üzemel. A kisfeszültségű hálózat közvilágítási szekrényekben elhelyezett
berendezéseken keresztül táplálja meg a közvilágítási hálózatot, amely általában azonos kialakítású a
kisfeszültségű rendszerrel, azonban a fontosabb utakon, vagy a kerékpárutakon ez a hálózat kábelként
épült ki.
Gázellátás
A térség gázellátását az országos nagynyomású gázhálózat, Papkeszi–Devecser DN 400 mm méretű
vezetéke biztosítja. Veszprém gázellátására két gázátadó-állomást létesítettek. Az I-es számú átadó
állomás a volt Bakony Művek mellett található, a 1963/43 hrsz-ú ingatlanon, amely a DN 400-as
vezetéktől szakaszoló tolózár állomáson keresztül DN 150 mm-es vezetéken kap betáplálást. A II-es
számú gázátadó állomás a Füredi utca elkerülő külső útgyűrű mellett, a 0446 hrsz-ú ingatlanon létesült
és közvetlenül a gerincvezeték látja el gázenergiával. A gázátadó-állomások egyenként 20 000 gnm3/ó
kapacitásúak.
Távhőellátás
A városban a hőigények nagy részét egyedi gáztüzelő berendezésekkel elégítik ki, csak kisebb
területeken találkozunk távhőellátással. Veszprémben összességében 7 862 lakás és 34 külön kezelt
intézmény ellátására négy területen épült ki távhőellátás. 2011-ben a Jutasi lakótelepen 6472 lakás, a
Cserhát lakótelepen 754 lakás, a Hóvirág lakótelepen 480 lakás, és a Stadion utca 156 lakásának fűtése
és használati melegvíz-ellátása történt távfűtő rendszerrel.
Távközlés
A város vezetékes távközlési- és adatátviteli ellátásában több szolgáltató is jelen van, az egész település
teljes lefedettségét az INVITEL Távközlési Zrt. biztosítja. A székesfehérvári szekunder központhoz
tartozó – 49-es körzet számú Veszprém, Ranolder tér 1-ben található – primer távbeszélő központ a
helyi hálózat bázisa. Ez a létesítmény EWSD típusú, amelyről további három darab, RSU típusú
kihelyezett fokozat is segíti a város előfizetői hálózatának ellátását. A központokról kiinduló hálózat
törzskábelekről táplált ún. kültéri nagy elosztós rendszerű. A táppontokból – egy-egy nagy forgalmú és
koncentráltan nagyigényű előfizető számára – nagy egységű, ún. törzsvégpontos kábeles csatlakozások
is létesültek. Az 1998-ban lezárult fejlesztésekkel a város ellátása oly módon biztosított, hogy minden
ingatlan önálló, saját csatlakozású. A település 88-as körzetszámon csatlakozik az országos, illetve
nemzetközi távhívó hálózathoz.
Volán telephely
Vízellátás
A terület a Dózsaváros városrész területén helyezkedik el, vízellátását tehát az I. nyomászóna biztosítja,
melynek betáplálása a Séd-völgyi, az Aranyosvölgyi- és a Kádártai vízbázisok kútjaiból történik. A zóna
ellennyomó medencéje az ÉDÁSZ medence. A vizsgált terület vízellátása a helyszínt hosszában átszelő
Pápai út nyomvonalán kiépített DN 160 mm átmérőjű KPE vezetéken biztosított.
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Csatornázás
A vizsgált területen a szennyvíz elvezetése keleti irányába történik φ 25-30-40 cm átmérőjű
vezetékeken, elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózaton a Pápai út mentén. A Síp utcában
a hálózat egyesített rendszerben folytatódik φ 30 cm átmérőjű beton vezetékekkel.
A csapadékvíz összegyűjtését és elvezetését φ 20, 40 és 60 cm-es hálózat szolgálja, melynek befogadója
a területtől délre eső Séd-patak. A terület déli sarkában, a 6550/1 helyszínrajzi szám alatt csapadékvíz
tározó található, mely az egyenletes lefolyás szabályozását segíti elő.
Villamosenergia-ellátás
A terület villamosenergia-ellátását 20 kV-os középfeszültségű szabadvezetéken keresztül történik. A
fogyasztókat az 1938/2 helyrajzi számú ingatlant megkerülő Pápai útszakasz észak-keleti sarkában
található 46103 számú, illetve a helyszín déli részén található 46061 számú transzformátorok látják el
villamos energiával. A transzformátorok a betáplálást a Kisréti út melletti Északi transzformátor
állomásból kapják. A terület északi oldalán a kisfeszültségű vezetékek földkábelként, míg a déli oldalán
található kábelek szabadvezetékként létesültek.
Gázellátás
A terület gázellátását az E.ON középnyomású gázvezeték hálózata biztosítja. A hálózat táppontja a
vizsgálati területtől nyugatra elhelyezkedő I. sz. gázátadó állomáson elhelyezett gáznyomásszabályzó.
A fogyasztók ellátása északi irányból érkező, a Pápai út mentén vezetett középnyomású hálózaton
történik. Útkeresztezések esetén az adott vezetékszakaszt védőcsővel látták el.
Távhőellátás
A vizsgált terület távhőellátással nem érintett.
4.1.2. Vasútállomás és környezetének helyzetértékelése
4.1.2.1. Közúti közlekedési kapcsolatok, parkolási helyzet
A vasútállomás az északi körgyűrű közelében található, melyre a Jutasi úttal csatlakozik. A csomópont
jelzőlámpával szabályozott, a jelenlegi forgalmat zavarmentesen képes elvezetni (kapacitása 70%, lásd
lenti ábra). A közelben található még három fontos, nagyobb forgalmú csomópont. A Házgyári út –
Aulich L. u. csomópontja körforgalmi kialakítású, kapacitás problémák nem jellemzőek (kapacitása
53%). A Házgyári út szétváló csomópontja viszont jelenleg balesetveszélyes és jelentős
kapacitáshiánnyal (310%) küzd, mivel az Aulich L. u. felől érkezők balra nagyívbe kikanyarodás
rendkívül nehéz.
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4-180. ábra: Vasútállomás környezetében lévő csomópontok kapacitáskihasználtsága

Az állomás környezetében 70 férőhelyes parkoló található, állapota leromlott és rendezetlen. Gyakran
előfordul viszont, hogy ennek a számnak kétszeres parkol idegen területekre átnyúlva. E területen
történt rendszámrögzítéses parkolás-felvétel 2015.05.20-án, melynek eredményeit a következő ábra
mutatja:
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4-181. ábra: Vasútállomás környékén parkolók napi eloszlása

4.1.2.2. Vasúti közlekedés
A vasútállomás környezetében csekély forgalmat generáló barnamezős és ipari területek találhatóak.
Jelenleg a vasútállomás környéke ennél fogva kihalt, infrastruktúra és szolgáltatások minősége
alacsony. Az állomást érintő helyi és helyközi autóbusz-járatok kevés utassal közlekednek, legtöbbször
megállóhelyi utasforgalom nélkül. Az állomás utasforgalma nem éri el a napi 1500 főt.
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4-182. ábra: Veszprém vasútállomás, utasforgalmi peron

Az állomás öt személyforgalmi vágánnyal (II.-VI.) rendelkezik, amelyek közül a III. az átmenő fővágány.
E mellett található sk+30 cm magas, közel 440 m hosszú, 11,5 m széles térkövezett középperon,
melynek megközelítését az 1998-as felújítás során kiépített aluljáró biztosítja. Az állomás épület előtti
peron szintén sk+30 cm magas, térkövezett (321 m hosszú, 3,0 m széles), de utasforgalom ritkábban
zajlik rajta.
Az állomás akadálymentesítési szintje rettentően alacsony, sem az állomásépület, sem a középperon,
sem a járművek nem közelíthetőek meg akadálymentesen. Az utastájékoztatás az országos átlaggal
megegyező, útbaigazító táblák, szolgálati hely megnevezés, menetrend kihelyezettek. A dinamikus
utastájékoztatás hangos bemondón megoldott, elektronikusan vezérelt kijelzők nincsenek. Az
utaskomfort szintén az országos átlaghoz hasonló, van fűthető váróterem, mosdó és a peronon leülési
lehetőség. Nincs viszont csomagmegőrzési lehetőség, üzlethelység és fedett leülési lehetőség. Az
állomás tágabb környezetében kihelyezett rendőrőrs, posta, valamint egy kocsma működik.
Az vasútállomás környékén 40 férőhelyes parkoló található, melyek állapota rendezetlen. Gyakran
előfordul viszont, hogy ennek a számnak kétszeres parkol idegen területekre átnyúlva. Az
állomásépület és az aluljáró lépcső között fedett B+R kerékpártároló van kiépítve.

4-183. ábra: Vasútállomás teherpályaudvari része,
háttérben a postával

4-184. ábra: Vasútállomás előtti tér, taxiállások és
autóbusz leszállóhely kiépített peron nélkül
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4-185. ábra: Vasútállomás előtti tér, parkolóhelyek

A vasútállomáson nem csak személy-, hanem teherforgalom is zajlik. Teherforgalmi vágány fekszik az
állomtól északra (6 db), valamint posta épülete környékén (5 db). A MÁV Zrt.-vel, valamint a NIF Zrt.vel folytatott megbeszélések alapján a posta melletti vágányok közül kettő (K3, K4) megszüntetésre
kerülhet az intermodális fejlesztése kapcsán.
A vasútállomás és a teljes 20. sz. vonal felújítása szerepel a NIF Zrt. fejlesztési elképzelései között, de
csak hossztávon. A jelenlegi tervek szerint Székesfehérvár felé kétvágányú, 160 km/h pályasebességű,
Herend felé egyvágányú, 120 km/h pályasebességű lenne a vasútvonal. A beavatkozás következtében
átépülne Veszprém vágányhálózata, északi tehervágányok csonka vágányúvá válnának, a posta
mellettiek megszűnnének.
Tulajdonosi vizsgálat
A vasútállomás mellett elhelyezendő intermodális csomópont tervezésének peremfeltétele,
meghatározó kiinduló adata a terület jelenlegi tulajdonosi környezete. Az elkészített tulajdonosi
vizsgálat eredménye látható a 3. tervlapon. A vasútállomás területe állami tulajdonban, MÁV
kezelésben van, de a szomszédos ingatlanok tulajdonosai és kezelői változatosak (Veszprém MJV
önkormányzat, Magyar Posta, magán tulajdon, stb.).
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4-186. ábra: Veszprém vasútállomás környezetének tulajdonviszonyai
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A vasúti személyforgalom bemutatása
2015. május 19-21. között hétköznap illetve 2015. május 30-án szombaton vasúti utasforgalmi
számlálás történt Veszprém vasútállomás területén. A mérés 6.00-14.00 és 14.00-20.00 óra között
zajlott, utasszámlálás, célforgalmi kikérdezés és parkolószámlálás elvégzésével. A vizsgált délelőtti
időszakban 21 vonat, a délutáni időszakban pedig 30 vonat haladt át az állomáson.
A vasúti közlekedés tekintetében szintén megtörtént a megállóhelyi fel-, illetve leszálló utas számok
rögzítése. A felmérés eredményeit a következő ábrák mutatják be.
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4-187. ábra: Vasútállomás utasforgalom napi lefolyása hétköznap
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4-188. ábra: Vasútállomás utasforgalom napi lefolyása hétvégén

A vasúti közlekedést igénybevevők utazási szokásait rögzítettük a kérdőíveken. A hétvégi felmérés
eredményeit a következő ábrák mutatják be.
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4-189. ábra: Nemek szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvége
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4-190. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvége
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4-191. ábra: Életkor szerinti megoszlás a vasút kikérdezés esetén, hétvége
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4-192. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvégén
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4-193. ábra: Utazások indoka szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvégén
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4-194. ábra: Utazások kezdőpontja szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvégén
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4-195. ábra: Utazások végpontja szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvégén
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4-196. ábra: Jogosultság szerinti megoszlás a vasúti kikérdezés esetén, hétvégén
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4-197. ábra: A vasúti közlekedési mód választásának indoka, hétvégén

4.1.2.3. Autóbusz közlekedés
A vasútállomás a helyi autóbusz hálózat harmadik jelentős alapterületű (2, 4, 11 és betér az 1-es vonal
is) végállomása. Helyközi és távolsági járatok is betérnek ide, a vasútra átszálló forgalom igen csekély.
Jellemző, hogy a beérkező buszról kevés utas száll le, nincs kiépített leszállóhely, az autóbusz a parkoló
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autók mögötti úttestre szállítja le az utasokat. A végállomás az autóbuszok számára megfelelően
kiépített hat tolatásos felszállóval, további két felszállóhellyel, tíz tárolóval, épülettel.
A csekély forgalom miatt a személyzet, bérletárusítás megszűnt, az egész terület elhanyagolt, a vasút
előterével szemben a Máltai Szeretetszolgálat központja, önálló épületben működik. Utasváró,
megállóhelyi utastájékozatás fokozza a szolgáltatási színvonalat az autóbuszutasok számára.

4-198. ábra: Vasútállomás, autóbusz megállóhelyek

4-199. ábra: Máltai Szeretetszolgálat épülete a
vasútállomásnál

4-200. ábra Felvételi épület belső tere
70
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0

Leszállók

Felszállók

4-201. ábra: Vasútállomás helyi autóbusz megállóhely utasforgalom napi lefolyása hétköznap
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4-202. ábra: Megállóba érkezők aktivitása szerinti megoszlás a Vasútállomás megállóban
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4-203. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás a Vasútállomás megállóban
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4-204. ábra: Megállóba érkezés indoka szerinti megoszlás a Vasútállomás
megállóban
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4-205. ábra: Megállóba érkezés kezdőpontja szerinti megoszlás a Vasútállomás megállóban
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4-206. ábra: Megállóba érkezés végcélja szerinti megoszlás a Vasútállomás megállóban

4.1.2.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedési kapcsolatok
A vasútállomás jelenleg kerékpárral nem közelíthető meg olyan színvonalon és biztonságban, mint azt
az állomás funkciója és a városfejlesztési célok indokolnák. A város középtávú fejlesztései között
szerepel a belvárostól az állomásig a Jutasi út mentén kerékpáros nyomvonal kiépítése. A gyalogos
kapcsolatok biztosítottak, de a barnamezős terület alacsony színvonalú rendezettsége, valamint a
csekély funkció megléte miatt nem vonzó.
4.1.2.5. A terület megjelenése szabályozási tervben
A vizsgált területre jelenleg az alábbi szabályozási elemek érvényesek:
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4-207. ábra: Vasútállomás környezetének szabályozási tervlapja
Forrás: Veszprém MJV Szabályozási Terve

4-208. ábra: Vasútállomás környezetének szabályozási tervlapja
Forrás: Veszprém MJV Szabályozási Terve

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

232

7,5

20

18

Megjegyzés

30

Kialakítandó új telek
szélessége

Megengedett legnagyobb
építménymag. (m)

800

Legkisebb zöldfelület (%)

Megengedett legnagyobb
beép. (%)

SZ

Megengedett legkisebb
telekterület (m2)

Vt-08

Beépítés módja

Övezeti jel

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

Kialakult

4-21. táblázat: Telekalakítási, építési előírások az intermodális csomópont környezetében
Forrás: Veszprém HÉSZ

4.1.2.6. A terület épített környezeti bemutatása

4-209. ábra: A vasútállomás madártávlati képe - északról

A XIX. század második felében épült egykori indóház az idők során többször bővült és átalakult,
közvetlen környezetében pedig kiszolgáló épületek, szolgálati lakások, munkásszálló, posta és egyéb,
a vasút funkciójához kapcsolódó építmény létesült.


A felvételi épületet (2129/4 hrsz.) is többszörösen bővítették, alaprajzán jól követhetők a
hosszfalas és keresztfalas építési periódusok.
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4-210. ábra: A jutasi Indóház – 1904

Földszintje eredetileg az utasforgalomi és az irodai funkciókat szolgálta, emeletén szolgálati
lakásokat alakítottak ki, ezeket később irodai-, raktári célra alakították át. Az épület utolsó
átfogó felújítására a 70-es években kerülhetett sor. A peronokra Az épület nyugati vége
mellett – a közelmúltban épített - aluljáró vezet.
Az épület térszervezése, funkcionális elrendezése a mai állapotában ellentmondásos, a
folyamatos toldozgatás, javítgatás nem tudta megújítani az állomást, a korszerű elvárásoknak
úgy funkcionális, mint esztétikai szempontból nem felel meg.
A pénztárak és a váró kapcsolata a peronokkal nincs megoldva, ahogy az érkezés és az épületbe
való bejutás is bizonytalan, mert az utasok közlekedési útvonalába üzemi funkciók ékelődnek.
A két szintes és részben alápincézett, cca. 1 700 m2 hasznos alapterületű épület kb. 2/3 része
láthatóan kihasználatlan.
Az eredeti állapotában sem a legigényesebb – falazott szerkezetű, nyerstégla díszítésű, vakolt,
palafedésű magastetős – állomásépület-típus homlokzata a jelenlegi formájában ma már csak
sematikusan idézi az egykori „MÁV” jelleget. Bár a létesítmény állagmegóvására, részleges
felújítására-karbantartására tett kísérletek nyomai látszanak, a burkolatok, szakipari
szerkezetek, a fűtési és az elektromos rendszerek egyaránt elavultak, amortizálódtak. A
felvételi épület jelenlegi állapota sem építészeti, sem műszaki szempontból nem képvisel
különösebb értéket. Az állomásépület keleti végéhez csatlakozó három kisebb melléképület
műszaki-szerkezeti állapota teljesen leromlott.
A perontető és az aluljáró pusztán a funkciót kiszolgáló építészeti megoldásai ipari jellegűek.
A kényelmi szolgáltatásként az állomásépületben levő egykori resti, illetve az a köré települt
büfé-vendéglátó pavilonokban részben megszűnt, részben kritikán aluli színvonalat képvisel.

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

234

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

4-211. ábra: Az állomás mai képe a raktárral

4-212. ábra: Kép a peronok felől
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4-213. ábra: Felvételi épület "főbejárat"





Vasúti raktár épület (2129/4 hrsz.): cca 450 m2-es földszintes vasúti üzemi épület.
A faszerkezetű, deszka homlokzatú csarnok jellegzetes vasúti épület, egyik oldalával a
peronhoz kapcsolódik, a város felől rakodó rámpával látták el. A szép és korához képest jó
állapotú faszerkezet ellenére különösebb értéket nem képvisel.
Előnyös pozíciójánál fogva, lebontása teret adhat az utasforgalmi funkciók korszerűsítése,
fejlesztése számára. Az utasforgalmat lebonyolító aluljáró a raktár és a felvételi épület közé
ékelődik.
Posta üzemi épület (2129/1 hrsz.): A vasúti teherpályaudvar részeként – úszótelken –helyezkedik el a posta cca. 2000 m2 alapterületű üzemi épülete. A közel 100 m hosszú
földszintes feldolgozó üzemhez csatlakozó kétszintes fejépület később épülhetett, amely
nyilvános postahivatalt és irodai funkciókat tartalmaz. Az iparvágányok közé szorított,
marginális helyzetű hivatal a közönség számára szinte megközelíthetetlen.
A leamortizálódott üzemi terület (beleértve a majdhogynem elhagyatott teherpályaudvart) a
városba való „megérkezés-érzetet” jelentősen rontja.
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4-214. ábra: Posta üzemi épület





Máltai Szeretetszolgálat Nappali Centrum – Jutasi út 32.– (2551 hrsz.): Kétszintes egykori
vasúti épület – cca 300 m2 alapterülettel – a Máltai Szeretetszolgálat tulajdona. A szükség
szülte igénytelen toldalékokkal bővített, családiház méretű intézmény közvetlenül a felvételi
épülettel szemben áll, attól mintegy húsz méterre.
Környezetéhez képest jól karbantartott épület, azonban sem léptéke, helyzete, sem funkciója
nem teszi alkalmassá az állomás előtti tér méltó alakítására.
Szociális lakások – Jutasi út 28-30. – (2552 hrsz.): cca 80 m2-es földszintes és cca. 400 m2-es
kétszintes (félig földalatti helyzetű) tipikus „MÁV” épületek és a telken álló lakóbódék, jelenleg
önkormányzati tulajdonban vannak.
Állapotuk teljesen leromlott, sem jelenlegi (szükséglakás) funkciójukra, sem a helyszínen
elfoglalt „központi szerepükre” alkalmatlanok.
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4-215. ábra: A Máltai Szeretetszolgálat Nappali Centrum

4-216. ábra: A Jutasi úti házak a felvételi épület eredeti középrizalitjával
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4-217. ábra: Máltai Központ, a Jutasi út 28-30, háttérben a felvételi épület





Munkásszálló – (2142 hrsz.): A 70-es évekbeli pillérvázas - két párhuzamos szárnyból álló épület vasutas munkásszállónak épült. Egyik szárnya három, a másik négy szintes - összesen
mintegy 2 450 m2 alapterülettel. A – ma is a MÁV kezelésében levő – szálló jelenleg üresen áll.
A térség jelentős középülete, megfelelő funkció, üzemeltető jelentkezése esetén
hasznosításra, felújításra érdemes lehet.
Vasúti autóbusz pályaudvar – (2550/2 hrsz.): Úgy esztétikai, mint használati értelemben
amortizálódott „műtárgy”, a mai elvárásoknak semmilyen formában nem felel meg. Ugyan ez
mondható el az itt álló „kerthelyiséges” vendéglátóegységről (Pléh Büfé) is.
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4-218. ábra: Vasúti busz-pályaudvar - háttérben a munkásszálló



Jutasi út 101. – (2553 hrsz.): cca 160 m2-es földszintes magántulajdonú épület, nagyméretű
telekkel a felvételi épülettel szemben.
A hagyományos szerkezetű romos épület nem hasznosítható, építészeti értéket nem képvisel.
A telek szintje és a felvételi épület előtere között kettő-négy méter szintkülönbség van.
Hasznosítása az IMCS kialakításánál nem célszerű, kedvező fekvése miatt viszont a
csomóponttól független beépítésre alkalmas.

Az eredetileg is külvárosi pályaudvarnak épült vasútállomás heterogén környezete a városszéli pozíciót
tükrözi. A felvételi épület és környezete a város reprezentálására nem alkalmas, de nem is törekedtek
rá. Az idők során a vasútra telepített funkciók csak fokozták a zűrzavart. Egyfajta ideiglenesség nyomja
rá a bélyegét mindenre.
A vasútállomás és környezetének épületei elsősorban hangulati értékkel rendelkeznek. A főépület
tervezési területen elfoglalt pozíciója, valamint szerkezeti rendszerének korlátai miatt az IMCS
kialakításába szervesen nem integrálható. Városépítészeti szempontból egy, az utasforgalom
megújuló tengelyéből kieső, funkcionálisan átértékelődő épület áll a tér fókuszában. Az
ellentmondás korrekciójaként javasolt az eredeti középrizalitos „indóház”, vagy a későbbi két oldalrizalitos állapot rekonstrukciója, amely tömegében egyenrangú lehet az IMCS létesítményeivel.
A jelenlegi postahivatal áttelepítése javasolt az IMCS utasforgalmi zónájába.
A fentiek alapján az IMCS kialakításakor mindenképpen figyelembe veendő alapadottságok az
állomásépületre, a speciális terepviszonyokra és az alapvető úthálózatra szorítkoznak – a tervezett
vágányokon és peronokon kívül.
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4.1.2.7. Közművesítése állapota
Vízellátás
A terület a Bakonyalja városrész területén helyezkedik el, vízellátását tehát az I. nyomászóna biztosítja,
melynek betáplálása a Séd-völgyi, az Aranyosvölgyi- és a Kádártai vízbázisok kútjaiból történik. A zóna
ellennyomó medencéje az ÉDÁSZ medence. A vizsgált terület vízellátása a Jutasi úton kiépített
DN 150 mm-es azbesztcement vezetéken történik, melyről keleti irányba az Északi útgyűrű
nyomvonalán DN 100 mm átmérőjű azbesztcement cső, illetve nyugati irányába DN 100 mm átmérőjű
azbesztcement anyagú vezeték ágazik le. A vasútállomástól dél-nyugatra haladó Csemete utcában az
ellátás DN 110 mm átmérőjű KPE vezetékkel történik. Az útszakasz végén, a vasútállomást elérve
DN 80 mm-es méretben ágazik ketté.
Csatornázás
A vizsgált területen a szennyvíz elvezetése észak felé, a szennyvíztisztító telep irányába történik
elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózaton. A φ 30 cm átmérőjű vezeték a Jutasi út
nyomvonalon északi folyásiránnyal halad a vasútállomás felé, majd a Séd patakkal párhuzamosan
haladó φ 50/75 cm átmérőjű beton anyagú vezetékbe csatlakozik, mellyel közvetlenül a
szennyvíztisztító telepre jut. A vasúti keresztezés védőcsőben történik.
A csapadékvíz összegyűjtése az útburkolatról kétoldali víznyelőkön történik, majd φ 100-120 cm
átmérőjű beton anyagú elválasztott rendszerű csatornahálózatban a szennyvízvezetékkel
párhuzamosan kerül elvezetésre a vasúti terület alatt kialakított közműalagútban, északi irányba. A
Jutasi út nyomvonalon haladó φ 100 cm átmérőjű beton gerincvezetékbe csatlakozik az Északi útgyűrű
irányából érkező φ 40 cm-es beton vezeték.
Villamosenergia-ellátás
A terület villamosenergia-ellátása 20 kV-os középfeszültségű földkábel hálózaton keresztül történik. A
terület fogyasztóit a Jutasi utca utolsó keresztező utcájának sarkán, a 2552 helyrajzi számú ingatlan
sarkánál található 45994 számú, illetve az Északi útgyűrű mentén, a 2558/2 helyrajzi számú ingatlan
sarkánál található 46187 számú transzformátorok látják el villamos energiával. A transzformátorok a
betáplálást a Kisréti út melletti Északi transzformátor állomásból kapják. Az ellátást biztosító
középfeszültségű hálózat szabadvezetékként létesült. A kisfeszültségű hálózat a szóban forgó területen
közel azonos arányban létesült szabadvezetékként és földkábelként. A kisfeszültségű földkábel a 45994
számú transzformátornál vált szabadvezetékre.
Gázellátás
A terület gázellátását az E.ON középnyomású gázvezeték hálózata biztosítja. A hálózat táppontja a
vizsgálati területtől nyugatra elhelyezkedő I. sz. gázátadó állomáson elhelyezett gáznyomásszabályzó.
A fogyasztók ellátása közép- és kisnyomású hálózaton történik.
Távhőellátás
A vizsgált terület távhőellátással nem érintett.
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4.1.2.8. Vasútállomás értékelése
A vasútvonal bemutatása, értékelése a 4.1.1. fejezetben megtörtént, ezért ezen fejezetben csak a
vasútállomás környezetének az értékelése van részletezve. Az állomás barnamezős területen található,
ezért nagy rendelkezésre álló területek találhatóak, melyen elhelyezhető a tervezendő intermodális
csomópont. Ahogy azt a parkolási vizsgálat mutatta a területen jelenleg is sok parkoló személygépkocsi
található. A terület felfejlesztésesével a város északi területének új decentrum jöhet létre, mely képes
kiszolgálni a nagy kiterjedésű, de jelenleg központ nélküli iparterületeket, illetve a Jutasi út északi
végén található sűrű beépítésű lakóterületeket.
Jelenleg az utasforgalom gyenge és elsősorban Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Győr irány a
domináns. A vonal tervezett fejlesztése és az intermodális csomópont kialakításával viszont mind a
távolsági vonatközlekedés, mind a napi ingázó helyközi közlekedés felerősödése reális cél.
4.1.2.9. Vasútállomás SWOT analízise








SWOT ANALÍZIS – VASÚTI ÁLLOMÁS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
nagy rendelkezésre álló területek
 külpontos elhelyezkedés a városközponthoz
képest
működő posta szolgáltatás
 gyenge vasúti utasforgalom
jelenleg is kihasznált parkoló területek
 gyenge autóbuszos utasforgalom
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
20. sz. vonal tervezett fejlesztése
 vasúti pálya állapota, szolgáltatási
színvonala tovább romlik
északi ipar- és lakóterületek alközpontja
lehet
4-22. táblázat: Vasútállomás SWOT analízise

4.1.3. Jutasi úti autóbusz-állomás és környezetének helyzetértékelése
4.1.3.1. Közúti közlekedési kapcsolatok, parkolási helyzet
Az autóbusz állomás környezetében három fontos, nagy forgalmú csomópont található. A Jutasi út –
Budapest út csomópontja körforgalmi kialakítású. Jellegzetessége, hogy a nagy kapacitás eléréséhez
nagy sugarú körpálya és több direkt ág lett kialakítva. A csúcsórai forgalom elvezetése e kialakítással is
kapacitáshatáron mozog. A nagy kiterjedése miatt viszont a gyalogos közlekedést rendkívül
megnehezíti, gátolja. További probléma, hogy típusából adódóan nem képes a forgalom
szabályozására, irányítására, illetve nem összehangolható a szomszédos jelzőlámpával irányított
csomópontokkal.
A Jutasi út – Csaplár u. csomópontján keresztül érik el az autóbusz állomást a Belváros felől érkező
autóbuszok. A Csaplár utca jelentőségét az adja, hogy nagy mennyiségű parkoló található a
környezetében. A Jutasi út –Kopácsi út – Széchenyi utca csomópont rendszer jelzőtáblával
szabályozott, jelenleg egy háromszög alakú zöldterületet zár körbe. Az északi irányból érkező
autóbuszok e csomóponton érik el az állomást.
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A Jutasi úti autóbusz állomás nem rendelkezik saját parkolóval, így az igények kielégítését a környező,
belvárosi parkolóhelyek látják el.
4.1.3.1. Autóbusz közlekedés
A helyközi autóbusz-állomás mai formáját, a belváros és a Jutasi út mai nyomvonalnak kialakításakor
nyerte el. A Budapest úti új, szokatlanul nagyméretű körforgalom a megközelíthetőséget jobbá tette,
nem alakul ki állóforgalom a csomópontban, két önálló ág is segíti az autóbuszok haladását. A belvárosi
gyalogos utca, a gyalogaluljáró, a piac, a piac közé települt boltok, szolgáltatások együttesen azt
eredményezték, hogy az autóbusz-állomás a nap teljes időszakában közösségi térként működik,
szerepe lényegesen több, a lebonyolítandó közlekedési funkciónál, a lakosság élettervének része,
főként a nyugdíjasok, diákok és ingázók körében.

4-219. ábra: Helyközi autóbusz-pályaudvar
várakozó terület

4-220. ábra: Helyközi autóbusz-pályaudvar,
felszálló utasok

A körforgalomból önálló buszsáv vezet a buszvégállomás jelzőlámpás ki- behaladó csomópontjához.
A végállomáson kettős leszállóhely, tizenkét tolatásos-, három szegélymenti felszállóhely szolgálja a
közlekedést, emellett a gyakorlatban 40 tárolóhelyet használnak a buszok. Az állomás teljes területe
meghaladja a 9000 m2-t. Az állomást a piaccal emelt gyalogosfelület köti össze, így a belvárossal egy
gyalogosegységet képez. Innen belváros bármely pontja, az óváros 10 perc alatt könnyen elérhető.
A felszállóhelyek közös, jól átlátható gyalogosfelületen helyezkednek el, melyet eső- és napfényvédő
szolgál, számos pad helyezkedik el itt. Minden felszállóhelyhez dinamikus kijelző és nyomtatott
tájékoztató tartozik. A végállomási épület várótermet, (négy pénztárral, csomagmegőrzővel (1 óra –
170 Ft), 24 üléssel, asztalokkal, talált tárgy kezelővel) és forgalomirányító, járművezető
tartózkodóhelyiségeket foglal magába, ahol számos üzemi feladat (oktatás, elszámolás, stb.) valósul
meg. Emellett nyilvános WC, bankomat, újságos, péksütemény, két nyilvános telefon áll rendelkezésre.
Ipari kamerarendszer szolgálja a biztonságot, valamint hangos utastájékoztatás is üzemel.
A végállomás közlekedési – közösségi funkciója egyértelműen előnyös, de az érkező járművek nagy
száma, a jelentős tárolás, mind környezeti-, mind városképi szempontból átgondolandó és vizsgálni
szükséges az ellentmondás reális feloldási lehetőségét, amely egyben alapul szolgál a veszprémi
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belváros újragondolásához, a szigetszerűen létező Kossuth Gyalogos utca, és Balaton plaza, vagy
sebhelyként létező szanált bútorgyári hasznosításához.

4-221. ábra: Helyközi autóbusz pályaudvar –
tárolási funkció (1.)

4-222. ábra: Helyközi autóbusz pályaudvar –
tárolási funkció (2.)

4-223. ábra: Helyközi autóbusz-állomás jelenlegi kialakítása

Veszprém autóbusz-állomás legfőbb jellemzőit az alábbi tablóban mutatjuk be.
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Elhelyezkedés a városban
Megközelíthetőség

autóbuszok
gyalogosan
autóval
kerékpárral
taxi

buszsáv segíti, jó
10 percen belül elérhető a belváros
megfelelő, de nincs P+R
jó kapcsolat, B+ R van
taxiállomás közvetlen mellette
Indítóállások száma
12 tolatásos felszálló
3 szegélymenti felszálló
Dinamikus vizuális utastájékoztatás
minden treffen
Hangos utastájékoztatás
van
Utasváró, fűtött, ülőhelyekkel
van
Jegy-és bérletvásárlási lehetőség
van
Helyi autóbuszközlekedési kapcsolat
a Jutasi u. mh. közvetlen indokolta
Vasútállomási kapcsolat
kb. 3 km-re van az állomástól, sok járat köti össze
Végállomás általános állapota elhelyezkedése megfelelő, gondozott
környezetvédelmileg előnytelen
Tulajdonos és üzemeltető
MNV Zrt.
ÉNNYK Zrt.
Balaton VOLÁN Zrt.
4-23. táblázat: Veszprém autóbusz-állomás jellemzői

350
300
250
200
150
100
50
0

Leszállók

Felszállók

4-224. ábra: Autóbusz-állomás helyi közösségi közlekedési utasforgalom napi lefolyása hétköznap
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Háztartásbeli
1%

Munkanélküli
1%

Iskolai tanuló
45%

GYES/GYED
2%
Inaktív nyugdíjas
1%

Egyetemi/főiskolai
hallgató
9%

Aktív nyugdíjas
16%

Egyéb
2%

Aktív dolgozó
23%

4-225. ábra: Megállóba érkezők aktivitása szerinti megoszlás az Autóbusz állomáson

Gyalog
41%
Egyéb
<1%

Szgk. vezető
<1%
Szgk. utas
Taxi 5%

Helyi busz
14%

1%
Távolsági busz
39%
4-226. ábra: Megállóba érkezésének módja szerinti megoszlás az Autóbusz állomáson

Hazatérés
43%
Vásárlás
1%

Családtag szállítása
1%
Egészségügy
3%

Magán ügyintézés
8%

egyéb
3%
Munka
8%

Iskola/óvoda
19%

Szabadidő
13%

Munkával
kapcsolatos
ügyintézés
1%

4-227. ábra: Megállóba érkezés indoka szerinti megoszlás az Autóbusz állomáson
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Egyéb települések
17%

Herend
4%
Zirc
4%

Balatonalmádi
2%
Várpalota
2%
Ajka
2%
Budapest
2%
Nemesvámos
2%
Balatonfüred

Veszprém
60%

2%
Balatonfűzfő
2%

Hajmáskér
1%

4-228. ábra: Megállóba érkezés kezdőpontja szerinti megoszlás az Autóbusz állomáson

Budapest
4%

Csopak Felsőörs
4%
3%

Ajka
4%

Várpalota
Herend
3%
Pápa 3%
3%

Zirc
4%

Berhida
2%

Győr Litér
2% 2%

Balatonfűzfő
7%

Szentkirályszabadja
Alsóörs 2%
2%

Balatonalmádi
7%
Balatonfüred
7%
Nemesvámos
8%

Székesfehérvár
2%
Márkó
Hajmáskér
2%
2%
Vilonya
Balatonkenese
2%
1%
Keszthely
Nagyvázsony
1%
1%
Egyéb település
Olaszfalu
16% Tapolca Siófok
Pécs 1%
1%
1%
1%

4-229. ábra: Megállóba érkezés végcélja szerinti megoszlás az Autóbusz állomáson

4.1.3.2. Kerékpáros és gyalogos közlekedési kapcsolatok
Az autóbusz állomás kerékpárral nem közelíthető meg olyan színvonalon és biztonságban, mint azt az
állomás funkciója és a városfejlesztési célok indokolnák. A gyalogos kapcsolatok a környező
területrészekkel biztosítottak. A Jutasi út alatt a Kossuth L. sétálóutca meghosszabbításaként külön
szinten kerület átvezetésre a gyalogos forgalom. Az állomással szomszédos piac terület felé közvetlen
kapcsolattal rendelkezik. A Csaplár u. - Jutasi út csomópontban szintben is megközelíthető a város
nyugati része. Városfejlesztési elképzelés ezen irány továbbvezetésének erősítése a Séd patak völgy
irányába.
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4.1.3.3. A terület megjelenése szabályozási tervben

40

10,5

15

16

Vt-54

Z

1000

60

10,5

10

16

Övezeti jel

Megjegyzés

2500

Kialakítandó új telek
szélessége

Megengedett legnagyobb
építménymag. (m)

Z

Legkisebb zöldfelület (%)

Megengedett legnagyobb
beép. (%)

Vt-48

Beépítés módja

Megengedett legkisebb
telekterület (m2)

4-230. ábra: Autóbusz pályaudvar környezetének szabályozási tervlapja
Forrás: Veszprém MJV Szabályozási Terve

Kialakult

4-24. táblázat: Telekalakítási, építési előírások az intermodális csomópont környezetében
Forrás: Veszprém HÉSZ
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4.1.3.4. A terület épített környezeti bemutatása

4-231. ábra: Az autóbusz pályaudvar környezete

A hatvanas évek elején - típusterv alapján - épült a Veszprémi Autóbusz Pályaudvar, melyet a 90-es
években különálló forgalmi épülettel bővítettek. A pályaudvar a Jutasi út és a Budapest út
kereszteződéséhez kapcsolódva a 4078 hrsz. telken található. A pályaudvar területét kisebb
beavatkozásokkal lényegében az eredeti elrendezéssel használják. A megnövekedett forgalma, a tárolt
buszok látványa a városközpontot megterheli.


Utasforgalmi (váró) épület: 306 m2-es földszintes építmény.
5x5 m-es raszterben két-két pilléren nyugvó vasbeton héjszerkezet ismétlődéséből
összeállított peron, és ugyanezen elemekből kialakított (bazilikális bevilágítású) várótér és
szolgálati helyiség alkotja a pályaudvart. A nem fellelhető eredeti tervek hiányában csak
feltételezhető, hogy a jelenlegi személyzeti wc-blokk eredetileg egy – valamikor beépített (és
jelenleg szolgálati öltözőként használt) – fedett-nyitott térből volt megközelíthető az
utazóközönség számára.
A légies könnyedségű, szellemes szerkezet és a maga korában igényes anyaghasználat, a
részletekre kiterjedő gondos tervezés következtében a hatvanas évek - ezen belül a vasbeton
héjszerkezetek - jellegzetes alkotása.
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4-232. ábra: Veszprémi Autóbusz Pályaudvar - 1960-as években

A nagy utasforgalmat lebonyolító buszpályaudvar karakteres szerkezetű épülete közel 50 éve
tartozik a város arculatához.

4-233. ábra: Az autóbusz pályaudvar jelenlegi képe



Forgalmi épület: Az eredeti pályaudvar funkcionális kiegészítésére épült, forgalomirányítási,
és az utasok kényelmét szolgáló üzlethelyiségekkel és közönségforgalmi nyilvános
illemhelyekkel – mintegy 141 m2 alapterületen.
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Az építmény igényesnek mondható - bár a korábbitól idegen - anyaghasználata, visszahúzódó
tömegformálása ellenére az eredeti koncepció könnyedségét lerontja. Átfogó felújítás esetén
elbontandó épület.

4-234. ábra: A forgalmi épület

A létesítmény láthatóan befolyásolja a közvetlen környezetének minőségét is. Az eredeti, tetővel
védett kocsiállások száma mára kevésnek bizonyult, ezért a belső út mentén párhuzamos megállókat
alakítottak ki újabb járatok számára.
A Jutasi út menti tároló-területen álló buszok sűrű, szinte tömör térfalat alkotnak. A megnövekedett
járműforgalom az állomás, ill. a város irányába tartó gyalogosforgalom biztonságát és körülményeit
zavarja.
Az autóbusz-állomás jelenlegi állapotát, kialakítását, kapacitását és forgalmi terhelését is összevetve,
nyilvánvalóan kinőtte nemcsak az építményt, de a rendelkezésre álló területet is. A város utóbbi 50 év
folyamán jelentősen megnövekedett és átalakult teljes helyközi (távolsági) forgalmának korszerű
lebonyolítására ebben a formában összességében alkalmatlanná vált.
Abban az esetben, ha a város tömegközlekedési rendszerének átszervezése/megújítása során
 csökkentett kapacitással, de helyben marad a helyközi autóbusz-decentrum, akkor javasolt
az épület teljes felújítása és a forgalmi épület elbontása;
 az autóbusz-állomás funkciója a jelenlegi helyen megszűnne, annak területét a beszorított
helyzetű vásárcsarnok és kiszolgálásának újragondolása során célszerű figyelembe venni.
Ehhez kapcsolódóan megfontolandó egy esetleges revitalizációs hasznosítás.
Az autóbusz forgalom csökkentése és a tárolás megszűnése jelentősen enyhíthetné a környezet
zsúfoltságát és a funkciók keveredését.
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4.1.3.5. Közművesítés állapota
Vízellátás
A szóban forgó terület a belvárosban helyezkedik el, vízellátását tehát az I. nyomászóna biztosítja,
melynek betáplálása a Séd-völgyi, az Aranyosvölgyi- és a Kádártai vízbázisok kútjaiból történik. A zóna
ellennyomó medencéje az ÉDÁSZ medence. A vizsgálati terület vízellátása az autóbusz pályaudvart
keleti oldalon határoló Jutasi utcában kiépített DN 150 mm átmérőjű azbesztcement gerincvezeték,
illetve a később megvalósításra kerülő DN 160 mm átmérőjű KPE vezetékek által történik.
A szükséges oltóvíz ellátása hálózatról történik a terület úthálózata mentén elhelyezkedő tűzcsapokról.
Csatornázás
A területen egyesített rendszerű csatornahálózat indul a Cserhát lakótelep déli részéről. Észak-nyugati
folyásiránnyal halad a Séd-patakig az autóbusz pályaudvar nyugati oldalán a Jutasi utca – Kopácsi utca
nyomvonalon a φ 100 mm átmérőjű beton vezeték, melybe a pályaudvar összegyűjtött csapadékvize
φ 30 cm átmérőjű beton vezetéken csatlakozik. Az egyesített rendszerrel párhuzamosan északi
folyásiránnyal, az autóbusz pályaudvar keleti oldalán a Jutasi utca nyomvonalán φ 30 cm átmérőjű,
elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózat szállítja a szennyvizet. Erre kötnek rá a
Vásárcsarnok szennyvizeit összegyűjtő φ 200 mm átmérőjű PVC és a φ 20 cm átmérőjű beton
vezetékek.
A csapadékvíz összegyűjtése az útburkolatról kétoldali víznyelőkön történik. Elvezetése egymással
párhuzamosan vezetett φ 400 mm átmérőjű PVC és φ 1200, illetve 1300 mm átmérőjű HOBAS
ÜPE vezetékeken történik, melyek a Kopácsi József utcai egyesített rendszerű csatornába kötnek bele.
Villamosenergia-ellátás
A terület villamosenergia-ellátása 10 kV-os középfeszültségű földkábel hálózaton keresztül történik. A
terület fogyasztóit a Cserhát lakótelepi 46066 számú, továbbá a Jutasi utca keleti oldalán található
46065 számú transzformátorok látják el villamos energiával. A transzformátorok a betáplálást a
Vízvezeték utca melletti 120/35/20/10 kV-os állomásból kapják. Az ellátást biztosító középfeszültségű
hálózat földkábelként létesült. A kisfeszültségű hálózat túlnyomóan földkábeles kialakítású, míg a
Jutasi utcában, az autóbusz pályaudvar keleti oldalán egészen a Széchenyi István utcáig
szabadvezetékként létesült.
Gázellátás
A terület gázellátását az E.ON középnyomású gázvezeték hálózata biztosítja. A terület keleti részén, az
autóbusz pályaudvar keleti oldalán haladó Jutasi utcában középnyomású, míg a nyugati oldalán
kisnyomású és középnyomású hálózat látja el a fogyasztókat. A hálózat táppontja a II. sz. gázátadó
állomáson elhelyezett gáznyomásszabályzó.
Távhőellátás
A vizsgált terület csupán kis hányadán fordul elő távhőellátás. Távfűtő rendszer elégíti ki a
Vásárcsarnok, továbbá a 4080-as és 4081-es helyrajzi számú ingatlanok épületeinek igényeit. Ezentúl
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az autóbusz pályaudvar nyugati oldalán, a Jutasi utca mentén helyezkedik el a Cserhát lakótelep,
melynek két, a 2541 és a 2546 helyrajzi számon elhelyezkedő ingatlanja a szóban forgó terület részét
képzik. A Cserhát utca 1-ben lévő kazánházban 4 darab Viessmann Vitoplex 100 SX 1 típusú gáztüzelésű
kazán van beépítve, összes hőtermelő kapacitásuk 2,645 MW.
4.1.3.6. Autóbusz-állomás értékelése
Az autóbusz állomás szerepéből adódóan a legforgalmasabb helyközi állomás Veszprém területén és a
2. legforgalmasabb helyi megállóhely (a Hotel megállóhely után). Funkciója azonban túlmutat a
közlekedési területen, közösségi tér, a sétálóutca és a piac által alkotott élettér szerves része. Számos
jellemzője azonban nem felel meg a városközponti szerep által megkövetelt feltételeknek. A terjengős
állomási terület nagy számú autóbusz tárolására alkalmas, melyek foglalják az értékesebben
felhasználható területeket. További probléma, hogy több autóbusz tárol a belváros tágabb
környezetében, nem kijelölt tárolóhelyeken.
Az utasforgalmi felmérésből látható, hogy elsősorban gyalogosan vagy távolsági autóbusszal érkeznek
az állomásra (megkérdezettek 41 és 39%-a). A legtöbb utas tanuló, aki iskolába járás és hazautazás
céljából érkezik a megállóba. Az állomásról induló autóbuszok nagy területen szállítják naponta az
utasokat, ami abból is látszik, hogy a legerősebb irányba, a Nemesvámos viszonylaton is csak a
megkérdezettek 8%-a ingázik.
4.1.3.7. Autóbusz-állomás SWOT analízise







SWOT ANALÍZIS – AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
városközponti közösségi tér
 túlterhelt csomópontok között található
meglévő, kiépült infrastruktúra
 autóbuszok tovább terhelik a
csomópontokat
rögzült, megszokott kényelmes elérhetőség
 nagy számú autóbusz tárolás
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
lecsökkentett, optimalizált méretű állomás

kialakítása, területrendezés
4-25. táblázat: Autóbusz-állomás SWOT analízise

4.2. Projekt nélküli eset leírása
4.2.1. Műszaki feltételek
A projekt nélküli esetben a jelenlegi közösségi közlekedési hálózaton nem történik jelentős változás. A
állami és önkormányzati finanszírozási helyzetnek megfelelően „organikusan” alakul a hálózat. A
következő fejezetekben ismertetett járműösszetétel tovább romlik.
Az úthálózaton két jelentős hálózati elem kiépülése várható. Egyrészt az északi, belső körgyűrű
megépül a Jutasi út és a Pápai út között a Házgyári úttal párhuzamosan, másrészt a déli Almádi út fele
elkezdett sugár irányú kapcsolat folytatása várható.
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A 8. sz. főút külön szintű csomóponti kiépítése a Házgyári út városi hálózati szerepét fogja erősíteni,
csökkenni fog az átmenő forgalom.
A vasúti fejlesztések a jelenlegi információk szerint a 2014-2020-as támogatási ciklus után érik el
Veszprém területét, így a vasútvonalak tekintetében sem várható rövid és középtávon változás. A
hosszú távú fejlesztések esetén a vele és nélküle állapotokban a Budapest – Szombathely vasútvonal
fejlesztésével számolunk.
4.2.2. Üzemeltetési feltételek
Helyi járati közlekedést Veszprém területén 51 db, Balatonfüred területén 3 db autóbusszal végzi a
társaság, melyből 25 db a csuklós és 25 db a szóló és 4 db a midi autóbusz. Az 54 db helyi járati autóbusz
átlagos életkora 21,1 év. A helyközi, távolsági és különjárati feladatokat végző autóbuszok 2013.
december 31-i állománya 109 db, melyek átlagos életkora 12,6 év. A teljes autóbusz állomány
átlagéletkora 15,5 év.
A társaság összes autóbusza környezetkímélő motorral üzemel és az állomány 61%-ban a
legkorszerűbb biztonsági berendezésekkel (ABS, ASR, Retarder) üzemel. Autóbusz-állomány
bemutatása a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően:
Gépjármű típusa
IK 260
IK 280
VOLVO B7 L
MAN NG 272
MAN NL 202
Neoplan
IK 263
Mercedes Cito
Összesen helyi
IK 395
IK 395 Scania
IK E95
IK E95 Scania
IK 386
IK E94
IK E98 Scania
Scania Irizar
Volvo Irizar
Volvo B 12 600
Volvo B12 Regio
MAN SL 223
MAN Lion’s Coach
Kravola IC 9,5

2012. december 31.
db
életkor
11
25,4
16
21,9
7
12,8
2
19,8
4
20,7
8
21,5
2
12,9
4
11,3
54
20,1
5
17,5
4
17,4
6
12,7
5
12,5
2
16,9
2
15,2
1
12,5
1
11,9
2
8,5
3
11,4
12
6,0
2
9,1
1
6,5
0
0,0
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2013. december 31.
db
életkor
11
26,4
16
22,9
7
13,8
2
20,8
4
21,7
8
22,5
2
13,9
4
12,3
54
21,1
5
18,5
4
18,4
6
13,7
5
13,5
2
17,9
2
16,2
1
13,5
1
12,9
2
9,5
3
12,4
13
7,1
2
10,1
1
7,5
0
0,0
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Gépjármű típusa
Kravola EC 11
Kravola EC 12
IK C56 Classic
IK 280
IK 260.43
IK 415
Összesen helyközi
Mindösszesen
Renault mikrobusz
MINDÖSSZESEN

2012. december 31.
db
életkor
5
9,5
15
5,6
18
11,9
5
17,8
5
24,5
14
16,8
108
12,3
162
14,9
1
13,2
163
14,9

2013. december 31.
db
életkor
5
10,5
17
5,9
18
12,9
4
15,1
3
25,3
14
16,8
108
12,6
162
15,5
1
14,2
163
15,5

4-26. táblázat: Autóbusz-állomány

4.2.3. Működési költség
Az üzemelési költség összege 2013. évben (folyó áron) jelentősen emelkedett az előző évhez képest,
amelynek fő oka, hogy a Társaság jelentősen növelte az üzemanyag-értékesítési (gázolaj, benzin)
tevékenységét. Az eladott áruk beszerzési értéke így mintegy 2,5-szörösére emelkedet. Az egyéb
költségtételek tekintetében a Társaság vagy csökkentette (anyagköltség, személyi jellegű ráfordítás),
vagy kis mértékben növelte csak a ráfordításait.
Megnevezés

2011
Anyagköltség
1 357 226
Igénybevett szolgáltatások értéke
443 470
Egyéb szolgáltatások értéke
43 374
Eladott áruk beszerzési értéke
504 417
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
27 051
Anyag jellegű ráfordítások
2 375 538
Bérköltség
1 355 959
Személyi jellegű egyéb kifizetés
195 880
Bérjárulékok
480 722
Személyi jellegű ráfordítások összesen
2 032 561
Értékcsökkenési leírás
369 303
Egyéb ráfordítások
39 498
Üzemi költség összesen
4 816 900

2012
1 470 643
449 882
48 695
559 004
8 035
2 536 259
1 388 810
151 180
517 828
2 057 818
308 908
24 125
4 927 110

2013
1 437 413
482 233
54 007
1 392 668
3 647
3 369 968
1 387 298
137 640
505 670
2 030 608
283 132
66 097
5 749 805

4-27. táblázat: Üzemelési költségek alakulása, eFt

4.2.4. Hatások, társadalmi hasznosság elemzése
Veszprém városban több olyan létesítmény található, amely a város térségének több településéről,
illetve a városon belüli településrészekről jelentős forgalmat vonz (Veszprém Aréna, Pannon Egyetem,
Megyei Kórház, stb). Veszprém város beingázási és intézményi központként komoly forgalmi
terhelésnek van kitéve, amely elsősorban közúton jelentkezik. A városba naponta jelentős számban
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érkező személygépjárművek miatt gyakoriak a forgalmi torlódások a belvárosban. A központban
elhelyezkedő buszállomás miatt a (bel)városi autóbusz-forgalom is igen jelentős (a távolsági járatok
80%-a is ide érkezik). A személygépjármű és autóbusz-forgalom nagy terhet ró a környezetre és ezáltal
a lakosságra a zaj- és levegőszennyezés révén. Mindezek mellett közlekedésbiztonsági szempontból is
kritikus helyzetet eredményez, jelentős baleseti kockázatot von maga után.
Veszprémben az intermodalitás jelenleg csak a helyi és a helyközi buszközlekedés szintjén valósul meg,
az intermodális rendszerből hiányzik a vasúti, illetve a kerékpáros közlekedés bekapcsolása. A
vasútállomás a város szélén található, jelentős gyaloglási távolságban a buszpályaudvartól.
Hiányzik a korszerű információs kapcsolat biztosítása a helyi, a helyközi autóbuszos forgalomban,
illetve a vasúti forgalomban résztvevők számára. Az autóbusz-pályaudvaron nincs tájékoztatás a vasúti
menetrendről, illetve vasúti pályaudvaron a buszok menetrendjéről.
Kerékpáros tárolási lehetőségek sem a buszpályaudvaron, sem a vasúti pályaudvaron nem találhatók.
Az intermodális csomópont elmaradásával továbbra is kedvezőtlen marad a helyi autóbuszok és a
vasút, illetve a helyközi autóbuszok és a vasút gyalogos kapcsolata. Az integrált utastájékozató és
forgalomirányító rendszer hiánya a jelenlegi hálózati struktúrát konzerválja, gátat szab a szolgáltatási
szint emelésének.
A közösségi közlekedési kapcsolatok rendszerének újjászervezése nélkül nem várható, hogy a közösségi
közlekedést nagyobb számban vegyék igénybe, sőt inkább a jelenlegi csökkenő utaslétszám tendencia
fog érvényesülni.
A személygépjármű forgalom további növekedése, illetve a jelenlegi, a belvárost erőteljesen terhelő
buszforgalom miatt Veszprém lakossága egyre fokozódó mértékben kell, hogy elviselje a zaj- és
légszennyezést, amennyiben a tervezett fejlesztés (intermodális csomópont, buszközlekedés
átszervezése) nem valósul meg.
Az intermodális csomópont megteremthetné négy közlekedési forma kapcsolatát: a helyi-, helyközi és
távolsági buszok és azok parkoltatásának, kiszolgálásának együttes lehetőséget; a vasúti pályaudvar
teljesebb városi kapcsolatát; a térségi kerékpárút hálózat bekapcsolódását; a P+R parkolók
kialakításával és a belváros kerékpáros elérésének az erősítésével. Az intermodális csomópont
lehetővé tenne a jelenleg túlterhelt és gyakran forgalmi problémákat okozó központi buszpályaudvar
kedvezőbb kapacitással, új helyszínen való kialakítását, és korszerű információs kapcsolatot biztosítana
a vasúti-, a helyi és helyközi autóbuszos forgalomban resztvevőknek.
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5. PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYEK

5.1. A projekt célrendszere
5.1.1. Közös fejlesztési célok rendszere, átfogó célok
A feladatkiírás intencióinak megfelelően és a helyzetfeltárás, valamint problémaelemzés alapján
Veszprém városában a közlekedésfejlesztés fő célja tömören a következőkben foglalható össze:
A közlekedési rendszerfejlesztések járuljanak hozzá Veszprém és térsége működéséből adódó
közlekedési igények kielégítéséhez, élhetőségének megőrzéséhez, gazdasági esélyeinek javításához
a hatékonyság és finanszírozhatóság mérlegelő figyelembevételével.
A fő célhoz kötődően megfogalmazhatók általános szak‐célok, amelyek figyelembevétele minden
rendszerintézkedés kapcsán elvárható, nevezetesen:






a közlekedési igény‐kielégítés differenciált biztosítása
o Veszprém fejlődését, a területhasználat változását figyelembe vevő közlekedési igények
differenciált kielégítése az élhetőség megőrzését, a környezet védelmét, a gazdaság
fejlődését.
o Az átmenő autós forgalom a belvárosban csökkentendő.
o A városi belső térségeknek az emberi életfunkciók számára való fokozatos visszaadása, a
gépjármű forgalom mérséklésével, a kedvezőbb élhetőség feltételeit segítő, gyalogosan
és kerékpárral is biztosítható közel-térségi közlekedési feltételek javításával.
o A parkolási rendszer, a forgalomirányítás és a közlekedői tájékoztatási rendszer járuljon
hozzá a belső térségek közúti gépjárműforgalom előli „árnyékolásához”.
a területközi elérhetőségek és kapcsolatok javítása
o A közösségi közlekedési igények területfeltáró és időbeli kielégítése, a használók utazási
körülményeinek és időráfordításainak javítása, a belváros és az intermodális helyszínek
(állomás, módváltó övezetek, P+R) jó elérhetőségének biztosítása; ütemes
szolgáltatásokkal, az utazások komfortjának növelésével, az átszállások számának
mérséklésével, a módváltó kapcsolatok javításával, korszerű forgalomirányítási és utas
tájékoztatási informatikai megoldások alkalmazásával.
o A közúti gépjármű-közlekedést használók utazási körülményeinek differenciált kezelése,
a belső területeken kívüli városi térségek közti elérhetőségek kedvezőbb alakításával.
o A közlekedési módváltást segítő létesítmények és övezetek kialakításával, korszerű
forgalomirányítási és járművezetői tájékoztatási rendszer alkalmazásával.
a káros forgalmi és környezeti hatások mérséklése
o A baleseti veszteségek minimálása biztonságos infrastruktúra elemek kialakításával és
megfelelő forgalomirányítási megoldások alkalmazásával.
o A közlekedési légszennyezés és zaj mérséklése megfelelő létesítmények létrehozásával, a
belső érzékeny területek elkerülését lehetővé tevő hálózati kapacitásokat és
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torlódásmentes
lebonyolódást
biztosító
forgalomszabályozási
megoldások
alkalmazásával.
az eszközök és források takarékos felhasználása
o A meglevő infrastruktúra kedvező kihasználásának biztosítása, az új infrastruktúra
elemek létesítése takarékos megoldása, az eszközfejlesztések költséghatékony intézése.
o A közszolgáltatói üzemeltetők szerződéses jelleggel működjenek, a megrendelő kellő
módon finanszírozza a szolgáltatást.

A fejlesztési célok rendszerbe foglalhatók. A főcél mellett az általános célok illeszkednek a
helyzetfeltárás során megállapított fő problématerületekhez.
5.1.2. Szakterületi célok a közösségi közlekedésben







Az egyéni motorizált közlekedés iránti igény csökkentése a közösségi közlekedés szolgáltatási
szintjének emelésével
Védett gyalogos belváros kialakításához szükséges közösségi közlekedési feltételek
megteremtése (jobb kiszolgálás, kisebb emisszió)
A megjelenő új munkahelyi és lakáscélú fejlesztések kiszolgálásában a közösségi közlekedés
előnyének megteremtése
Esélyegyenlőség biztosítása a közlekedésben
Értékes városi területek zölddé tétele, a közlekedési létesítmények együttes területigényének
csökkentése, a városkép javítása vasúti barnamezős területek újraértékelésével
A helyi közösségi közlekedési rendszer intézményi hátterének korszerűsítése a folyamatosan
kedvező szolgáltatási szint biztosítása érdekében
5.1.3. Projekt által támogatott közlekedési intézkedések

Helyi és helyközi közlekedési rendszer kapcsolódási pontjainak szolgáltatásközpontú fejlesztése












Akadálymentesített kapcsolatok
Jobb átszállási lehetőségek a belvárosban
Időjárás elleni védelem a megállókban
Utas‐vágánykeresztezés megszüntetése
A módváltás egyéb infrastrukturális feltételeinek megteremtése (P+R, B+R, K+R, carsharing,
utastájékoztatás)
Jegy‐ és bérletvásárlási lehetőségek bővítése
Kiegészítő szolgáltatások
Városközi gyalogos és kerékpáros kapcsolat
Üzemeltetői igények gazdaságos kielégítése
Vasúti pálya és kapcsolódó infrastruktúra elemek szolgáltatás alapú fejlesztése
Autóbusz közlekedés infrastruktúra elemek szolgáltatás alapú fejlesztése
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Helyi közösségi közlekedés kedvező átalakítása a közlekedési módválasztás befolyásolása








Belváros elérhetőségének megtartása, javítása
Elmozdulás átmérős viszonylathálózat irányába
Kiegészítő harántoló viszonylatok kialakítása
Közösségi közlekedés előnyben részesítése
Várható területfejlesztések közösségi közlekedési kiszolgálása
Akadálymentesítés
Vasúti kapacitás bevonása

A meglévő és tervezett infrastruktúra jobb kihasználása a korszerű forgalommenedzsment (ITS)
eszközeinek alkalmazásával






Közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése (lokálisan vagy hálózati szinten)
Közösségi közlekedési járművek nyomon követése és forgalomirányítása
Tervezett menetrendekről adott utazás előtti tájékoztatás
Tényleges érkezésekről adott valós idejű tájékoztatás
Utastájékoztatás zavareseményekről

A módváltás egyéb infrastrukturális feltételeinek megteremtése (P+R, B+R) biztonságos,
felhasználóbarát, megfelelő méretű létesítmények jó közösségi közlekedési kapcsolattal
A nem motorizált közlekedés hálózati szemléletű fejlesztése és prioritásának biztosítása



gyalogos elsőbbségű területek bővítése
az építéssel érintett közterületeken a lágy módok prioritásának biztosítása

A belváros és az intenzív lakóterületek közlekedési ártalmaktól történő mentesítése demonstratív
közlekedési beavatkozásokkal



közösségi közlekedési járműállomány környezetvédelmi jellegű fejlesztése
a közlekedési felületek újraosztásakor a korábbi közúti felületek felhasználása a közösségi
közlekedés előnyben részesítésére
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5.2. Indikátorok
Az eredményindikátor megnevezése
Intermodális csomópont kiépítése
Megtakarított idő a prioritás keretében
létrehozott
közlekedési
infrastruktúrán összességében
A prioritás keretében létrehozott
infrastruktúrát használó, és így jobb
közlekedési lehetőségekkel kiszolgált
utasok száma
A levegőminőséget meghatározó
legjellemzőbb komponensek (CO, NOx)
változásának mértéke a prioritás
hatására
Új
intermodális
személyforgalmi
kapcsolatok száma

Mértékegység
db
ezer
utasóra/év

Kiindulási
érték
0
0

Dátum Célérték Dátum
2015.
2015.

ezer utas/év

0

2015.

µg/m3

CO:3,69
NOx:4,05

2015.

db

0

2015

5-1. táblázat: Eredményindikátor
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6. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEK ÉS MÓDSZERTAN

6.1. A forgalmi modell előállítása és az utasforgalmi vizsgálat módszertana
6.1.1. A forgalmi modell előállításához szükséges adatfelvételek
A tervezés megalapozásához az alábbi, az összes közlekedési ágazatra kiterjedő részletes
adatfelvételek készültek:
Egyéni közlekedés:






Kordonos leállításos kikérdezés,
Csomóponti és keresztmetszeti forgalomszámlálás,
Kerékpáros számolások,
Parkoló számolás,
Gyalogos közlekedési vizsgálat.

Közösségi közlekedési vizsgálat:







Helyi autóbusz, „utaztatásos” forgalomszámlálás,
Helyi autóbusz, megállóhelyi kikérdezés,
Helyközi autóbusz, megállóhelyi utasszámlálás,
Helyközi autóbusz, megállóhelyi kikérdezés,
Vasúti közlekedés megállóhelyi utasszámlálás,
Vasúti közlekedés, megállóhelyi kikérdezés.

Telefonos háztartásfelvételek.
Kordonos leállításos kikérdezés:
A város bevezető utjain, 8 helyszínen, a körgyűrűn belül leállításos forgalomszámlálást készítettünk. A
számlálás során rendőri segítség mellett a járművek kb. 10 %-t kiintve a forgalomból, a vezetőket
utazásaikkal kapcsolatban kérdeztük. A számolás eredményeként a cél és átmenő forgalommal
kapcsolatban kaptunk hasznos információkat.
A kikérdezéssel egy időben, a számolással megegyező helyszíneken keresztmetszeti számolásokat is
végeztünk, melyek adatai referenciaértékként szolgáltak a kikérdezéses számolások volumenének
felszorzására.
A kikérdezésnél használt adatlapot és a kordon helyszíneit mutatják a következő ábrák. A célforgalom
kordononkénti eloszlását a. 4.1.3. fejezetben mutatjuk be.

PRO URBE KFT - ADITUS ZRT - FORRÁS UNIÓ KFT – KONZORCIUM

261

VESZPRÉM MJV INTERMODÁLIS PÁLYAUDVAR ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK

A modellezés ismertetése:
Az összközlekedési forgalmi modell a PTV AG. nemzetközileg akkreditált makrómodellezési
szoftverében került felépítésre. A modellezési feladatok során három részfeladatból állnak: hálózati
modellezés, igénymodellezés és hatásmodellezés. A hálózati modellezés során az infrastruktúrát és a
közlekedési szolgáltatásokat képezzük le a szoftver környezetben, jelenlegi és távlati, valamint
fejlesztés tekintetében vele és nélküle esetekben. Az igénymodellezés során határozzuk a jelenlegi és
távlati forgalmakat elemi utazásokra bontva, mindezt módonként bontva. A hatásmodell során a
forgalmak lebonyolódását szimulálva meghatározhatóak a legfontosabb társadalmi, gazdasági és
környezetterhelési hatásai a vizsgált beavatkozásoknak.
6.1.2. Hálózati modell
Felépítésre került a közúthálózat a jelentősebb lakó utcák mellett gyüjtőutak szintjéig, melyek elérik a
1000 egységjármű átlagos napi forgalmat. Ezen irányított szakaszok, valamint az azok között
kapcsolatot teremtő csomópontok paraméterezése megtörtént (megengedett sebesség, kapacitás,
sávszám, tiltott irányok, egyirányúsítás, ellenállás függvények, stb.). A tervezési feladat jellegéből
adódóan a közösségi közlekedési hálózat igény szinten nem, csak statikus forgalomként lett felépítve,
amely alkalmas a hálózaton közlekedő autóbuszok forgalomlassító hatásának figyelembevételére. A
forgalmi körzetek és hálózat között konnektorokat határoztunk meg. A hálózati modell számokban az
alábbiakat tartalmazza: több mint 1500 csúcsot (amelyek jelentős része közlekedési csomópont, kisebb
része modellezési megfontolások miatt része a hálózatnak), valamint több mint 3500 élt (irányítatlan
szakasz), amelyekből több mint 250 konnektor típusú. A felépített hálózatot az alábbi ábra mutatja be.
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6-1. ábra: Közúthálózati elemek a Veszprémi összeközlekedési modellben

A közúthálózatra épül a közösségi közlekedési szolgáltatások modellje, mely megállók, viszonylatok és
menetrenddel rendelkező járatokig szerepelnek a modellben, mind a helyi, helyközi és távolsági
autóbuszos és vasúti közlekedéseket figyelembe véve munkanapokra.
Igény modell
Az igény modellezés alapja a modellezési terület forgalmi körzetekre osztása. Veszprém esetében
három körzettípust lehet definiálni:
- városi forgalmi körzetek
- regionális körzetek
- külső, vagy kordon körzetek
A körzet lehatárolások alapja az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott körzetek
alkörzetekre történő bontásával készült. Így egyszerre elérhetőek forrásadatok a körzetek
gazdaságáról, demográfiájáról, ugyanakkor a forgalmi modellezés szempontjait is kielégítik. A városi
körzetek beosztását az alábbi táblázat és ábra ismerteti.
Körzet sorszáma
101
102

Körzet neve
Belváros 1, Cserhát ltp.
Belváros 2, Óváros
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Belváros 3, Kórház, Egyetem
Nádortelep
Egry József ltp.
Füredidomb
Cholnokyváros 1
Cholnokyváros 2
Újtelep 1
Újtelep 2
Jutasi úti ltp. 1
Jutasi úti ltp. 2
Bakonyalja
Aranyosvölgy
Pajtakert
Temetőhegy
Veszprémvölgy
Petőfiváros, Endrődi ltp.
Tesco, OBI, Aréna
Vasútállomás
Jutaspuszta
Északi iparterület 1
Északi iparterület 2
Csererdő
Csatárhegy
Déli iparterület 1
Szabadságpuszta
Videoton Ipari Park
Kádárta
Gyulafirátót
6-1. táblázat: Körzetbeosztás
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6-2. ábra: Forgalmi modell felépítése - városi körzetek beosztása

A regionális körzetek Veszprém járás településeit jelenti, a Nemzeti Közlekedés Infrastruktúrafejlesztési Stratégiában meghatározott aggregálások figyelembe vételével. A kordon körzetek ezen
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regionális körzeten is kívül jelentkező forgalmi forrás és nyelő pontok modellezésére kialakított külső
pontok.
Az igény modell és a hálózati modell kialakítása után a ráterhelési eljárásokkal meghatározható a hatás
modell, amely egyrészt megmutatja az egyes szcenráiók forgalmi viszonyait, továbbá bemenő adatokat
szolgáltat a környezeti, közgazdasági és baleseti vizsgálatokhoz. Az alkalmazott ráterhelési eljárás az
Equilibrium volt, amely a monetarizálja az idő megtakarításokat, és figyelembe veszi az üzemeltetés
költségét (km alapon).
Az egyes szakaszok ellenállás függvényei befolyásolják az eljutási időt a forgalomnagyság
függvényében. Ezek paramétereit az alábbiak szerint határoztuk meg (6-3. ábra és 6-4. ábra).

6-3. ábra: Másodrendű főutak ellenállás függvényei

6-4. ábra: Városi gyűjtőutak ellenállás függvényei

A hatás modell főbb kimenő adatait, ábráit bemenő adatként veszi figyelembe a környezeti,
közgazdaságtani és baleseti tanulmányi munkarészek. A tovább modellezési eredményeket a forgalmi
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munkarészek közül a jelenlegi helyzet leírása, és az egyes változatok elemzésének forgalmi munkarésze
tartalmazza.
A közösségi közlekedés ráterhelési eljárása menetrend alapú ráterhelés, az egyes útvonalak ellenállása
érzékelt idő alapján történ.

6.2. Költség-haszon elemzés általános feltételezései
A költség-haszon elemzés módszertana és főbb kiinduló értékei a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiadott „Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez – KÖZOP-támogatások - Közútfejlesztési
projektek, Vasútfejlesztési projektek, Városi közösségi közlekedési projektek, 2011. március” c.
útmutatóján alapul.
A projekt közcélú jövedelemtermelő beruházásnak minősül, mivel a beruházás eredményeként
közszolgáltatási tevékenység alakul át, amelynek a használóktól származó díjbevétele van.
A költség-haszon elemzés a fejlesztési különbözet módszere alapján kerül elkészítésre, azaz a tervezett
beruházás kiválasztott változatának („VELE” eset) eredményeit veti össze a beruházás elmaradása
(„NÉLKÜLE” eset) esetén keletkező pénzügyi és közgazdasági költségek és hasznok különbségével. A
projekt nélküli esetben a BAU („business as usual” – a jelenlegi ismereteink szerinti működés és
megvalósuló beruházások) alapján határozzuk meg a kiadásokat és bevételeket.
A vizsgálat során először a fejlesztés megvalósulásával számoló, VELE eset és NÉLKÜLE eset forgalmi
viszonyainak összehasonlítására kerül sor azon a hálózaton, amelyre a fejlesztés megvalósítása érdemi
hatást fejt ki.
A vizsgálat időtávja 30 év. Kezdő éve a várható első kifizetés éve, azaz 2017, utolsó éve 2046. A
beruházást ezen belül egy ütemben, 2017-2018 során hajtják végre (a dátumok a tervezés folyamán
pontosításra kerülhetnek). Az árakat 2015. évi szinten tüntetjük fel, alapvetően változatlan szinten,
egyes költségtételeknél azonban az útmutató előírásainak megfelelő reálérték-növekedéssel
számolunk, ez az adott tételeknél a 9. fejezetben kerül kifejtésre. Mivel a projekt vizsgálati időtávja
hosszú, ezért a felmerülő költségek és hasznok diszkontálása szükséges. A diszkontálás kezdő éve 2015,
mértéke a pénzügyi számításoknál 5,0 %, a közgazdasági számításoknál 5,5 %.
A támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettje Veszprém Város Önkormányzata, amely
szervezet az ÁFA-t nem helyezheti levonásba, így a beruházási költségek bruttó módon kerültek
figyelembe vételre. A beruházás eredményeként létrejövő vagyon tervezett üzemeltetője:





a vasútvonal vonatkozásában a MÁV Zrt. ,
a közúti beruházások vonatkozásában állami tulajdon esetén a Magyar Közút Nyzrt., helyi
úthálózati besorolás esetén az Önkormányzat,
Járművek vonatkozásában a Volán Zrt, vagy egy újonnan alapított helyi szolgáltató,
P+R és útfelületek, zöldfelületek vonatkozásában a MÁV Zrt és az Önkormányzat.

Az üzemeltetési kérdések a rendszer végleges kidolgozása során szintén pontosításra kerülnek.
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Mindezen szervezetek – az Önkormányzat kivételével – jogosultak ÁFA visszaigénylésre, így a működési
bevételek és kiadások nettó módon kerülnek figyelembe vételre, az Önkormányzat esetében a
működési kiadásokat bruttó módon kalkulálunk.
A működési költségek között nem számolunk az amortizációval, a beruházás értékcsökkenéséből
fakadó szükséges pótlásokat külön tüntetjük fel.
A számításokat konszolidálva végezzük el, azaz az Önkormányzat és a vele helyi közszolgáltatási
szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató pénzáramait egybeszámítjuk.
A közgazdasági számítások során a hasznokat és költségeket nemzetgazdasági szinten vesszük
figyelembe, korrigálva a közvetett adókkal (ÁFA) így az egyes költségek és hasznok nettó módon
jelennek meg.
Az egyéb hatások (pl. élővilágra, tájképre gyakorolt hatás) a módszertani elveknek megfelelően nem
képezhetik a gazdasági költség-haszon elemzés tárgyát és a teljesítmény-mutatókban sem jelenhetnek
meg. Ezeket a Megvalósíthatósági tanulmány 8. 2. fejezete mutatja be.
A közlekedéssel és a környezeti terheléssel összefüggő költségmegtakarítások, valamint az új projekt
miatt szükségessé váló beavatkozások megvalósítási, ill. működtetési költségei különbözetének
összevetése után az alábbi teljesítménymutatókat számszerűsítjük:






nettó pénzügyi jelenérték (FNPV/C),
pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR/K),
nettó közgazdasági jelenérték (ENPV),
közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR),
haszon/költség hányados (BCR).

A projekt akkor jogosult támogatásra, ha a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi
hasznosság igazolható, s a következő feltételek egyszerre fennállnak:









nettó közgazdasági jelenérték (ENPV) pozitív,
a közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR) legyen magasabb, mint az alkalmazott társadalmi
diszkontráta (5,5%),
a haszon-költség arány (BCR) nagyobb, mint 1;
a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű
támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. A részletes elemzésben a
teljesítménymutatókkal szembeni követelmények:
nettó pénzügyi jelenérték FNPV(C) (a teljes beruházási költség megtérülése) negatív,
a pénzügyi belső megtérülési ráta FRR (K) (a befektetett tőke megtérülési rátája) alacsonyabb,
mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta;
a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében
létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható. A
részletes elemzésben pénzárammal szembeni követelmény:
o az egyes években a halmozott működési pénzáram ne legyen negatív
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A vizsgálat alapadatait a Pro Urbe Kft. és a Közlekedés Kft. által kidolgozott megvalósítási költségek és
a forgalmi prognózis értékei szolgáltatják. Ezek mellett a közösségi közlekedéshez kapcsolódó fajlagos
működési, valamint a használói és a monetarizálható környezeti fajlagos költségek kiinduló értékeinek
figyelembe vétele is szükséges. A fajlagos költségek bemutatására a 9. fejezetben kerül sor.
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