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1. P ARTNERSÉGI É S KOMMUN IKÁCIÓ S TE RV
1.1. BEVEZETÉS
Veszprém a Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése során komoly hangsúlyt fektet a főbb szereplőkkel való érdemi együttműködésre, valamint a lakosság széles
körű tájékoztatására, azaz az érintettek






ötleteinek, javaslatainak megismerésére;
sajátos mobilitási igényeik, szükségleteik és céljaik megismerésére és öszszehangolására;
a célok, elképzelések útjában álló problémák feltárása
megnyerésére és ösztönzésére, hogy saját tevékenységükkel illetve fejlesztéseikkel segítsék a terv megvalósulását
együttműködésének elősegítésére, kölcsönös informálására.

A tervezés során megvalósítandó partnerség nem csupán egy adminisztratív módon igazolandó tevékenység, hanem a teljes tervezési folyamat kulcselemeként
tekintendő: a partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő
támogatottsággal, legitimitással bír-e, és így középtávon megvalósítható-e.
A partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem kerete a tervező
munkának. Az előkészítés és a teljes tervezési munka, majd a követés során biztosítjuk a tervezés, majd a megvalósítás folyamatának, tartalmának nyilvánosságát, a helyi társadalom és gazdaság szereplőinek partnerként történő bevonását.
A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során
a lehető legszélesebb körű partnerség kialakítására kell törekedni, szem előtt
tartva azt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és problémák feltárására alapozottan képzelhető el.

A TERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS KÖZÖSSÉGI KITERJESZTÉSÉVEL A TERVEZÉS OLYAN ÚTJÁNAK VÉGIGJÁRÁSÁT HATÁROZZUK MEG, AMELY MÁR AZ ELSŐ LÉPÉSEK MEGTÉTELE ELŐTT
BIZTOSÍTJA A PARTNERSÉGET A DÖNTÉSHOZÓKTÓL A HELYI
LAKOSSÁGIG, ÍGY EGYSZERRE SZOLGÁLJA A TÁRSADALMI,
KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL ÉS A SZAKMAISÁG SZEMPONTJAIT IS.

Mi a partnerségi tervezés és megvalósítás előnye?
A tervezés értékválasztást tükröz: A fejlesztés, tervezés szempontjából sok lényegi kérdést nem lehet csak szakmai, racionális módon megválaszolni. Az, hogy
mi értékelhető pozitív és mi negatív tényezőként, sokszor az adott térség lakosságának értékválasztásától függ.
Integrált és komplex nézőpont: Az érintettek bevonása a helyzetfeltárásba, tervezésbe mindenképpen komplexebb megközelítést és precízebb helyzetképet ad,
mint a szakértői tervezés.
Innovatív megoldások, többféle kompetencia, tudás, készség, tapasztalat
stb. hasznosítása: A szaktervező, aki gyakran a szakmai múltjából adódó előítéletekkel, megoldási sémákkal áll a feladat elé, a legjobb szándék mellett sem tudja
a probléma hátterét olyan alaposan feltárni, mint ami a közös tervezés során, az
eltérő tudású, hátterű emberek párbeszéde, együttműködése révén felszínre kerül. Ilyenkor a „tudományos” és a helyi tudásformák, kompetenciák egyaránt beépülnek a tervezésbe, ami nyilvánvalóan kedvez a helyi viszonyoknak leginkább
megfelelő innovatív megoldások feltárásának.
Valós, helyi igényű fejlesztés: A jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza a
fejlesztés által érintett személyek, érdekcsoportok valós igényeit. Ezen kívül pedig

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
az alulról történő valós szerveződések bárki számára nyitottak, így egyéni elképzeléseket is tartalmaznak, ezek lehetnek a későbbi helyi fejlesztési közösségek
kezdeményezői, illetve a hosszú távú együttműködések mozgatói
Konfliktusok felszínre kerülése, konszenzus: Egy térség alapvető érdeke, hogy
a tervezett beavatkozások, fejlesztések minél kevesebb konfliktussal valósuljanak
meg. Ennek érdekében a tervezőknek a folyamat korai szakaszától együtt kell működniük az érintettekkel, s az érdekkonfliktusokra elfogadható megoldásokat kell
keresni.
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1.2. A PARTNERSÉG MEGTEREMTÉSE
1.2.1. Ki a célcsoport? Kik a partnerek?

A MUNKA ELSŐ LÉPÉSE A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT CÉLCSOPORTOK ÉS PARTNEREK AZONOSÍTÁSA, FELTÉRKÉPEZÉSE,
ELEMZÉSE. AZ EGYES SZEREPLŐK BEAZONOSÍTÁSA, HISZEN
ÉRDEKELTSÉGÜK ÉS MOTIVÁCIÓJUK VIZSGÁLATA DÖNTŐEN
MEG FOGJA HATÁROZNI A TERVEZÉSBE ÉS MEGVALÓSÍTÁSBA

A helyi szereplők elköteleződése: A társadalom és gazdasági csoportosulások
partnerségbe való minél szélesebb körű bevonásával az érintett társadalmi csoportok magukénak érezhetik a város jövőjét meghatározó dokumentumokat és
fejlesztési elképzeléseket, a város vezetése jó kapcsolatot alakít ki az egyes csoportok szereplőivel, meghallgatja és akár be is építi fejlesztési elképzeléseiket a
város jövőjét meghatározó koncepcionális és stratégiai dokumentumokba.

TÖRTÉNŐ BEVONÁSUK MÓDJÁT, VALAMINT GYAKORISÁGÁT.

Mobilitás iránti igény és a mobilitást befolyásolói képesség alapján lényegében
négy markáns célcsoportot lehet megkülönböztetni. Őket tulajdonságaikban, jelenlétükben, létszámukban, nyitottságukban, az új dolgok és trendek iránti fogékonyságukban jelentős különbségek jellemzik.

1-1. ábra: Partnerség előnyei

1-2. ábra: Célcsoportok
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Az elszenvedők

A trendcsinálók

Az elszenvedők azok, akiknek nincs befolyásuk a mobilitásra vagy a közlekedésre,
nem nyitottak az újdonságok iránt. Tulajdonképpen end-usernek, végső felhasználóknak tekinthetőek, akik részben megszokásból, több éves-évtizedes berögződésből, részben kényszerből használják a várost és térségét. Ők képviselik a legnagyobb tömeget, ebből kifolyólag a véleményük a megvalósíthatóság szempontjából meghatározó.

Ők a mobilitást, a mobilitás szükségességét az alapjaitól formázzák át. Ez egyrészről a közlekedési módok, eszközök újszerű használatát jelenti (kerékpáros közlekedés, segway, roller, stb.), másrészről magát a mobilitást is radikálisan átalakítja
(co-working, home-office, e-government, e-banking, stb.). Kevesen vannak, a város szempontjából „láthatatlanok”, tulajdonképpen az általuk képviselt innovációk és azok gondolatisága révén érhetőek tetten. Véleményük a tervezés kezdeti
szakaszától fontos és előremutató, ugyanakkor a radikális, túlságosan újszerű elgondolásokat folyamatosan szűrni és aktualizálni szükséges.

A befolyásolók
Ők azok, akik a mobilitást, annak irányait, szükségességét és kereteit alapvetően
meghatározzák. Ide tartoznak a fizikai infrastruktúra tervezői, üzemeltetői mind
ágazati, mind lokális szinten, de ugyan így befolyásolónak tekinthetőek a jelentősebb foglalkoztatók, intézmények, szolgáltatók, akik a mobilitás szükségességét
tartják fent. Ez utóbbi a különböző rendszerek részben velejáró (pl. orvoshoz menés), részben megszilárdult adottságaira vezethető vissza, azaz megváltoztatásuk
is rendszer szintű, hosszú folyamat eredménye (pl. e-government eredményei).
Trendcsinálók
Magasabb szintű kormányzati
szereplők, politikusok
K+F szektor
Co-working szolgáltatók,
startup vállalkozások
Kutatóintézetek, alapítványok
Civil szervezetek (különösen a
helyi kerékpáros szervezet)

Szakági tervezők, szakértők

Befolyásolók
Önkormányzat és szervezeti egységei
Infrastruktúra-fejlesztők

A trendkövetők
A trendkövetők tulajdonképpen az előző három célcsoport horizontális szegmensei, akik a trendcsinálók által kitalált módszereket, elveket, megoldásokat széles
körben elterjesztik. A befolyásolók közül ők az új irányzatok képviselői. Részvételük mind a tervezésben, mind a megvalósításban fontos.

Elszenvedők

Trendkövetők
e-government,
Üzemeltetők, fenntartók
e-services használók
Érintett területen lakók és közlekedők (agglomerációban élők, turisták)

(Nagy)foglalkoztatók

Alkalmazottak

Oktatási intézmények
Közszolgáltatók (különösen a városi és regionális közösségi közlekedést szervező)

Tanulók, hallgatók
Mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, időskorúak, kisgyermekes családok, szociálisan hátrányos helyzetűek

Szolgáltatók

Áruszállítók (mint alkalmazottak)

Hivatalok, hatóságok

Kerékpárkölcsönzők

1-1. táblázat: Célcsoportok azonosítása

Co-wörkerek

Privát finanszírozók
Áruszállítást nyújtó
vállalkozások
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A célcsoportok beazonosítása után kerülhet sor a partnerségbe bevonandók körének meghatározására. Ideális esetben minden érintett szegmens minden jelentősebb képviselője képviselteti magát a tervezésben és megvalósításban, de szerepkörük alapján egymástól jól elkülöníthető mértékben.
Itt kell tehát meghatározni:




a partnerségi tervezésben és megvalósításban részt vevő konkrét szervezeteket és intézményeket, azok képviselőit,
a létrehozni kívánt munkacsoportok körét, illetve
a közöttük lévő kapcsolatot.

Mindezek alapján Veszprém esetében a partnerségben részt vevő csoportok öszszetétele az alábbiak szerint alakul:














Irányító munkacsoport (ICS)
Fejlesztésekért felelős alpolgármester
Városfejlesztési Iroda vezetője
Stratégiai Iroda vezetője
Városüzemeltetési Iroda vezetője
Főépítész
SUMP megalkotásának projektvezetője
Operatív munkacsoport
Városfejlesztési Iroda
Stratégiai Iroda
Városüzemeltetési Iroda
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
önkormányzati képviselőtestület tagja
esetenként meghívott:
o Városépítészeti Iroda
o Közigazgatási Iroda
o Közjóléti Iroda
o Önkormányzati Iroda
o Pénzügyi Iroda
o Polgármesteri Kabinetiroda

8

Tervezői munkacsoport
 Projektvezető
 Felelős tervező
 Altervezők, szakági tervezők és szakértők
Közlekedési munkacsoport
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Bakony Taxi Egyesület
Veszprém Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV ZRt.
 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.





















Turisztikai munkacsoport
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális
Kft.
Swing Swing Kft.
"Csarnok" Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft
Veszprém Zoo
Kolostorok és Kertek Kft.
Petőfi Színház
Laczkó Dezső Múzeum
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ
Művészetek Háza
Szaléziánum
VeszprémFest
Balaton Fejlesztési Tanács
Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszék

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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Gazdasági munkacsoport
Alfred Schuon Kft.
Balluff Elektronika Kft.
Continental Automotive Hungary Kft.
CoreComm SI Kft.
Gátiba Solar Kft.
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Jost Hungaria Bt.
Lasselsberger-Knauf Kft.
Maxon Motor Hungary Kft.
Nass Magnet Hungária Kft.
OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió
Nyugat-magyarországi lakossági régió K&H Bank
KINIZSI BANK Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. Lakossági és Kisvállalati Üzletág
Unicredit Bank Hungary Zrt. Vállalati, Befektetési Bnaki és
Private Banking Divíz
MKB Bank Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sopron Bank Zrt.
Pannon Lapok Kiadói Kft. (Pannon Lapok Társasága Kft.)
Pannontej Zrt.
Pepperl és Fuchs Kft.
Unilever Magyarország Kft.
Valeo Auto-Electric Kft.
Yara Hungaria Kft.
Veszprémi Inkubátor Ház
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi tankerülete
Pannon Egyetem
ProVeszprém Kft.
Prospektus Kft.
BRAMAC KFT
Bakonykarszt Zrt.
















Beurer-Hungária Kft.
Tesco Áruház
Locargo Kft.
Erste Bank Hungary Nyrt.
OBI HUNGARY RETAIL KFT.
FHB Bank Veszprémi Fiók
CIB CSOPORT
Ring Autó Kft.
BALATON RÉ-BUSZ 98 KFT
SZATMÁRI MALOM KFT
Magyar Export-Import Bank Zrt. Közép-dunántúli Régió
MTD Hungária Kft.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Balaton Pláza

Társadalmi munkacsoport
 VEAB (MTA Veszprémi Területi Bizottsága)
 Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete
 „Gyulafirátótért” Közhasznú Egyesület
 Cholnoky Iskolai Alapítvány
 Csatár-hegyi Kertbarátok Egyesülete
 Csererdei Lakótelep Baráti Köre
 Dózsa Iskoláért Alapítvány
 Dózsa Polgárőrség
 Dózsavárosi Baráti Kör
 Egry József Lakótelepi Baráti Kör
 Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
 Jutaspusztai Baráti Kör
 Kertvárosi Városvédő Egyesület
 Kossuth Iskoláért Alapítvány
 Közösség Kádártáért Egyesület
 Lélektér Alapítvány
 Lokálpatrióták a Városért Egyesület
 Magyar Kerékpáros Klub Veszprémi Szervezete
 Mozgássérültek Aktív Egyesülete
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Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete
Szabadság Lakótelepi Baráti Kör
Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapítvány
Társasházak Veszprémi Egyesülete
VEDIÖK (Veszprémi Diák és Ifjúsági Önkormányzat)
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete
Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány
Veszprémi Építész Klub és Alkotóműhely (VÉKA) Egyesület
Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör
Veszprémi Újtelepi Baráti kör

Térségi munkacsoport
 Alsóörs Község Önkormányzata
 Balatonalmádi Város Önkormányzata
 Bánd Község Önkormányzata
 Berhida Város Önkormányzata
 Csehbánya Község Önkormányzata
 Eplény Község Önkormányzata
 Felsőörs Község Önkormányzata
 Hajmáskér Község Önkormányzata
 Hárskút Község Önkormányzata
 Herend Város Önkormányzata
 Hidegkút Község Önkormányzata
 Királyszentistván Község Önkormányzata
 Litér Község Önkormányzata
 Lókút Község Önkormányzata
 Lovas Község Önkormányzata
 Márkó Község Önkormányzata
 Nemesvámos Község Önkormányzata
 Olaszfalu Község Önkormányzata
 Öskü Község Önkormányzata
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Sóly Község Önkormányzata
Szentgál Község Önkormányzata
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Tótvázsony Község Önkormányzata
Városlőd Község Önkormányzata
Veszprémfajsz Község Önkormányzata
Vilonya Község Önkormányzata
Lakosság

 veszprémi lakosok
 Veszprémbe ingázók
1-2. táblázat: Munkacsoportok azonosítása

1.2.2. Ki mit csinál?
Az egyes csoportok hatékony és szervezett együttműködése érdekében már a tervezési folyamat kezdetén definiálni kell a feladatokat és a döntési jogköröket.
Az irányító csoport (ICS) a tervezés során operatív döntés-előkészítő munkát
folytat. Esetében fontos a kezelhető méret, az elérhetőség és az alapvető tájékozottság a feladatot és a város helyzetét illetően. Az ICS tagjai beosztásuknál, gazdasági vagy véleményformáló erejüknél fogva döntéshozói szereppel is bírnak.
Az operatív csoport a Hivatal munkatársaiból, valamint olyan szervezetek képviselőiből tevődik össze, amely alapvető fontossággal bír a város életében. A résztvevők egy-egy szakágat érintően rendelkeznek általános, a város egészét jellemző
információkkal. A tervezésben 1-1 speciális témában informáló, véleményező,
döntés-előkészítő szerepük van.
A tervezői csoport a rendelkezésre álló adatokból, információkból elkészíti a
mobilitási terv megalapozását, valamint a résztvevők bevonásával kialakítja a
stratégiát és az annak megvalósulása érdekében elvégzendő cselekvési tervet.
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Az ún. külső munkacsoportok vagy célcsoportok képviselői egy-egy szakpolitikát érintően rendelkeznek olyan információkkal, amelyeket célszerű figyelembe
venni a települési mobilitási terv kialakításakor. További előny, hogy a szervezetek révén a térségi összefüggések, együttműködési lehetőségek is kirajzolódhatnak.
Ezek a szervezetek tudásukkal és független szakértelmükkel érdemben járulhatnak hozzá a tervezés folyamatához. Részvételük nem csupán azért fontos, mert a
térségben élők széles körét képviselik, hanem bizonyos projektek megvalósításában is tevékenyen részt tudnak venni.

1-3. ábra: Munkacsoportok rendszere
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1.3.2. Kit hogyan lehet bevonni?

1.3. A PARTNERSÉG ESZKÖZEI
1.3.1. Kommunikáció vagy információgyűjtés?
Miután definiáltuk a célcsoportokat, illetve azon belül a partnereket, meg kell határozni a kommunikáció során alkalmazott eszközöket. Itt többféle módszert és
eszközt szükséges számba venni, hiszen minden érintetett más-más módszerrel
lehet hatékonyan megszólítani. Lényeges, hogy az eszközök nem csak az inputszerzés során kell alkalmazni, hanem a tájékoztatásnál, visszacsatolásnál, véleményezésnél is megfelelően kell tudni alkalmazni.

A bevonás módjánál különbséget kell tenni a tervezés és a megvalósítás során alkalmazott eszközök között. A tervezés során az elsődleges cél az információszerzés, véleményezés és tájékoztatás, míg a megvalósításnál a figyelemfelkeltés, bevonás és az eredménye kommunikálása kerül a fókuszba.
A tervezés során használt eszközök:







1-4. ábra: Partnerség folyamata



A KOMMUNIKÁCIÓ LÉNYEGE NEM AZ EGYIRÁNYÚ, ESETI JELLEGŰ, AD-HOC ADATGYŰJTÉS, HANEM A CIKLIKUS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS.



Műhelytalálkozó: egy vagy több problémakör intenzív elemzésére fókuszál,
ezért elsősorban az irányító, a tervezői és az operatív szakmai munkacsoport részvételével zajlik.
Fókuszcsoportos egyeztetés: műhelytalálkozók eredményeinek bemutatására, véleményezésére, valamint további részletinformációk beszerzésére
kerül sor elkülönített csoportokban.
Személyes interjú: a kiemelt stake-holderek hatékony bevonási formája,
ahol félig strukturált interjúk keretében zajlik az információgyűjtés.
Kérdőív: elsősorban a lakosság igényeit megcélzó, egyszerű, de jól strukturált kérdőív, amely zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmaz. Célja a
minél szélesebb körű információgyűjtés, így a pozitívumra és negatívumra,
valamint a problémákra egyaránt kitér. Az információgyűjtés időszakában
nagyszámú résztvevő megszólítására nyílik lehetőség a segítségével.
Honlap, weboldal: feladata kettős, egyrészt információgyűjtés, véleményezés a tervezés során, másrészt tájékoztatás a teljes folyamatban. Olyan elsődleges kommunikációs csatorna, ahol a hírek, események, meghívók,
kérdőívek helyet kapnak, valamint itt lehet az elkészült dokumentumokat
is véleményezni és javaslatokat megfogalmazni.
Helyi média (újság, rádió, tv): feladata elsődlegesen a tájékoztatás, informálás a nagyobb mérföldkövek elérésekor a tervezés és megvalósítás során.

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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AZ EGYES ESZKÖZÖKET AZONBAN NEM LEHET MINDEN ÉRINTETT CSOPORT ESETÉBEN AZONOS HATÉKONYSÁGGAL ALKALMAZNI, ÉPPEN EZÉRT FONTOS
MEGHATÁROZNI, HOGY MELYIK CÉLCSOPORTOT MILYEN ESZKÖZÖKKEL LEHET A LEGHATÉKONYABBAN MEGSZÓLÍTANI.

Műhelytalálkozó

Irányító
munkacsoport

Operatív
munkacsoport

Véleményezés,
döntéshozás

Információgyűjtés,
egyeztetés, véleményezés

Fókuszcsoport
Személyes
interjú

Információgyűjtés

Közlekedési
munkacsoport

Turisztikai
munkacsoport

Gazdasági
munkacsoport

Társadalmi
munkacsoport

Információgyűjtés,
egyeztetés, véleményezés

Információgyűjtés,
egyeztetés, véleményezés

Információgyűjtés,
egyeztetés, véleményezés

Információgyűjtés,
egyeztetés, véleményezés

Információgyűjtés

Információgyűjtés

Információgyűjtés

Lakosság

Információgyűjtés

Kérdőív

Honlap

Tájékoztatás, véleményezés

Tájékoztatás, véleményezés

Tájékoztatás, véleményezés

Tájékoztatás, véleményezés

Tájékoztatás, véleményezés

Helyi média

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

1-3. táblázat: Munkacsoportok részvétele
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A hatékony tervezés és sikeres megvalósítás előfeltétele a Kommunikációs stratégia elkészítése, majd annak éves cselekvési tervre történő lebontása. Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontos:


A megvalósítás során – igénybe véve a helyi médiát és a város weboldalát – elsősorban az alábbi eszközök használatára kerül sor (a listát az elkészült cselekvési
terv alapján a későbbiekben aktualizálni szükséges):

A kommunikáció során használt arculat meghatározása: ahhoz, hogy a
kommunikáció egységes legyen, meg kell határozni azokat az arculati
elemeket, amelyeket a tervezés és végrehajtás alatt végig alkalmazni fogunk. Ez az arculat fogja megkülönböztetni a várost más települések hasonló tevékenységétől, illetve a helyi lakosok is be tudják azonosítani a
mobilitási tervhez kapcsolódó eseményeket.
Szlogen: Mivel a mobilitási terv és annak megvalósítása egy sokdimenziós, komplex tevékenységsorozat, ezért lényeges egy olyan rövid üzenet,
szlogen megfogalmazása, amely mindezt leegyszerűsíti, és amellyel a helyiek is azonosulni tudnak.
Weboldal: elsődleges kommunikációs csatorna, ahol a hírek, események,
meghívók is helyet kapnak, valamint a lakosság számára is lehetőséget
biztosít az észrevételeik, véleményük megfogalmazására (pl. fórumok).



A Mobilitási terv megvalósítása során kiemelten hangsúlyosan kell kezelni a lakossági tájékoztatást. Ez egyrészről magába foglalja az adott projekttel közvetlenül érintett lakosság tájékoztatását a tervezett beavatkozásokról, munkálatokról
(pl. csomópontépítésnél az építkezés időtartama, új forgalmi rend, alternatív útvonalak, stb.), amely elsősorban az infrastrukturális fejlesztéseknél játszik hangsúlyos szerepet. Ennek jellemzője az „egyszeri”, adott projekthez kapcsolódó informálás, amelynek jól beazonosítható kezdete és vége van.








A kommunikáció másik szegmensét a soft-jellegű beavatkozások jelentik (pl.
szemléletformálás, képzés, de a mobilitási szükségletet befolyásoló viselkedésformák is ide tartoznak). Ezek különböző célcsoportokat szólítanak meg, a kommunikáció folyamatos, de csúcspontok, kampány-szerű tevékenységek beazonosíthatóak. A kommunikációs stratégia fókuszában döntően ezek az elemek állnak,
amelyek az éves cselekvési tervben konkretizálódnak.









Nyomtatott tájékoztató anyagok: Ezek célja elsősorban az elért eredmények kommunikálása.
Szemléletformáló események: mobilitást befolyásoló kampányok, rendezvények, amelynek a fókuszában a fenntartható, környezetkímélő városi
közlekedés áll.
Oktatási segédanyagok: elsősorban óvodások és iskolások részére kidolgozott oktatási anyagok, ahol - részben a szemléletformálással egybekötve a balesetmentes, fenntartható közlekedés kerül a fókuszba.
"Főtér" programok: részben csatlakozva az EKF programhoz, a város leginkább beavatkozást igénylő vagy emblematikus pontjain különböző események kerülnek megrendezésre. Cél, hogy
Standok, információs pult, molinók, plakátok: városszerte vagy kiemelt
eseményeken információs pulttal jelenik meg a város, kommunikálva az
elért sikereket, illetve a további tervezett fejlesztéseket.
Ajándéktárgyak
Ötletpályázat
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1.4. KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA
A közösségi tervezés hatékony lefolytatásához szükséges a kommunikáció kockázatkezelési stratégiájának megalkotása, amelynek első lépése a potenciális veszélyforrások azonosítása.
A felmerülő kockázatokat a bekövetkezés valószínűsége és a terv megvalósíthatóságra gyakorolt hatása szerint értékelni kell, majd definiálni a kezelési megoldásokat és a felelősöket.
Kockázat megnevezése

Valószínűség

Hatás

Kezelés módja

Arculat és szlogen kialakítása késik

Közepes

Alacsony

Megfelelő ütemezés

Arculat és szlogen nem válik elfogadottá

Alacsony

Alacsony

Ötletpályázat/szavazás

Weboldal és kérdőív elindítása késik

Alacsony

Alacsony

Megfelelő ütemezés

Közepes

Alacsony

Intenzív kommunikáció a tervezés során, érdekes
és figyelemfelkeltő tartalmak

Kezelés felelőse
Tervezői és Operatív
munkacsoport
Tervezői és Operatív
munkacsoport
Tervezői és Operatív
munkacsoport
Tervezői és Operatív
munkacsoport

Közepes

Közepes

Folyamatos külső kontroll

Tervezői munkacsoport

Magas

Közepes

Intenzív megelőző kommunikáció, érdeklődés felkeltése, személyes meghívás

Operatív munkacsoport

Közepes

Közepes

Felkészült és tapasztalt moderátor alkalmazása

Tervezői munkacsoport

Közepes

Magas

Közepes

Közepes

Weboldalt kevesen látogatják, kérdőívet kevesen töltik
ki
A tájékoztatás és kommunikáció célt téveszt, politikai
vagy a szakmaiságtól eltérő irányba terelődik
Alacsony részvételi hajlandóság a fókuszcsoportos megbeszéléseken és a műhelytalálkozókon
A fókuszcsoportos megbeszélések, műhelytalálkozók
nem hoznak eredményt
Az egyeztetések eredménye nem a városhasználók többségi véleményét fogja tükrözni
Nem minden érintett támogatását sikerül megnyerni

Folyamatos kontroll a külső munkacsoportok, lakosság részéről
Konszenzus, megoldásra törekvő gondolkodás

1-4. táblázat: Kockázatkezelési stratégia

Tervezői munkacsoport
Tervezői munkacsoport
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1.5. ÜTEMEZÉS
július

augusztus

szeptember

október

november

december

január

február

március

23. hét
24. hét
25. hét
26. hét
27. hét
28. hét
29. hét
30. hét
31. hét
32. hét
33. hét
34. hét
35. hét
36. hét
37. hét
38. hét
39. hét
40. hét
41. hét
42. hét
43. hét
44. hét
45. hét
46. hét
47. hét
48. hét
49. hét
50. hét
51. hét
52. hét
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
13. hét

június

Feladat megnevezése

I. Előkészítés - Kommunikációs terv elkészítése
Munkaindító megbeszélés
Javaslat a munkacsoportok összetételére
Kommunikációs terv első változatának
elkészítése
Kommunikációs terv véglegesítése
Kommunikációs eszközök megtervezése
Tájékoztató a munka megindításáról
Kapcsolatfelvétel az érintett csoportokkal
II. Megalapozó vizsgálat
Mobilitási igények, szükségletek feltárása
Fejlesztési tervek, elképzelések feltárása
Városrészek eltérő igényeinek azonosítása
Várostérségi szerepkör és kapcsolatok
Problémák beazonosítása
A megalapozó vizsgálat - draft 1.
A helyzetfeltárás eredményeinek
ismertetése
Véleményezés, észrevételezés
A mobilitási terv megalapozó vizsgálatának
véglegesítése
III. Célrendszer meghatározása
Szintézisvizsgálat, trendelemzés
Jövőkép és célrendszer definiálása
Városrészi célok, főbb beavatkozási
területek meghatározása
IV. Eszközrendszer meghatározása

ICS Irányító
csoport

OCS Operatív
csoport

Közlekedési
csoport

Igénybe vett kapacitás
TuriszGazdaTársatikai
sági
dalmi
csoport csoport csoport

Térségi
csoport

Lakosság

Javaslat átadása,
véleményezés
Műhelytalálkozó
Honlap, helyi média
Megkeresőlevél, személyes megkeresés
Műhelytalálkozó
Személyes interjú
Műhelytalálkozó

Honlap,
kérdőív

Fókusz- Fókusz- Fókusz- FókuszMűhelytalálkozó
csoporto csoporto csoporto csoporto
s egyez- s egyez- s egyez- s egyeztetés
tetés
tetés
tetés

Beavatkozások, intézkedések meghatározása

Műhelytalálkozó

Költségigény és ütemezés
Felelősök meghatározása
Cselekvési terv összeállítása
Mobilitási terv összeállítása -draft 1.
A mobilitási terv ismertetése
Véleményezés
Véleméynek átvezetése
Mobilitási terv véglegesítése
A mobilitási terv bemutatása

Műhelytalálkozó
Műhelytalálkozó

Fókuszcsoportos
egyeztetés

Fókuszcsoportos
egyeztetés

Műhelytalálkozó
Honlap, helyi média

1-5. táblázat: Közösségi tervezés ütemezés

Egyeztetés

Honlap
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2. L AKOSSÁGI KÉRDŐ ÍVES F ELMÉRÉS ERE DMÉNYEI
A Terra Stúdió Kft. által összeállított és az önkormányzattal egyeztetett kérdőív
elsődleges célja Veszprém jelenlegi közlekedési helyzetének feltárása, a helyi lakosság véleményének és preferenciáinak megismerése volt. A kérdőív olyan kérdéseket foglalt magába, amelyek egyaránt lehetőséget biztosítanak a jelenlegi
helyzet értékelésére és a jövőbeli fejlesztési irányok megtervezésére. A feltett
21 db kérdés megválaszolása során lehetőség volt a jelenlegi problémák azonosítására, hangsúlyok meghatározására, továbbá a válaszadók személyes véleményeik megfogalmazására. A kérdőív megtalálható a 2.5. fejezetben.

2.1. FELMÉRÉS ALAPADATAI
A kitöltők neme szerinti megoszlását tekintve közel fele-fele
arányban képviseltették magukat.
54%-a volt nő, ami közel megegyezik a város demográfia eloszlásával (ahol 55% a nők aránya).
A kitöltők koreloszlás szerinti ábrázolásában jól látható, hogy fő2-2. ábra: A kitöltők nem szerinti eloszlása
ként a 20 és 50 év közötti lakosok
válaszoltak az igényfelmérésre.
A város demográfiai eloszlásaihoz viszonyítva kevesebb 61 év feletti (31% helyett
14%) töltötte ki a kérdőívet. A 21-30 év közötti korosztály okozott nagyobb aktivitást a kitöltések során, Veszprém lakosságának 14%-a tartozik ebbe a korcsoportba, addig a kitöltőknek 34%-a.

2-1. ábra: A kitöltések időbeli eloszlása

A kérdőív 2016. december elejétől volt elérhető december közepéig. A minél szélesebb körű felmérés érdekében több online felületen (a város honlapján, közösségi médiában, stb.) is megjelent a felmérés. Összesen 1017 db beérkezett választ
kaptunk a felmérés során, amely egy Veszprém méretű város esetén megfelelő
mértékűnek mondható (a teljes lakosság 1,8%-a).

2-3. ábra: A kitöltők korfája

A reprezentatívabb eredmények érdekében a felmérést a kitöltők neme és kora
szerint súlyoztuk úgy, hogy teljes Veszprém lakosság demográfiai eloszlását tükrözze. A következőekben bemutatott értékek e szerint korrigáltak.
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A felmérésen keresztül megismertük a kitöltők lakhelyének és leggyakoribb úti
céljának városrészi eloszlását, amely hozzájárult a városrészenkénti preferenciák,
problémák megismeréséhez, valamint képet adott a meglévő közlekedési szokásokról. A kitöltők 16%-a Cholnokyváros lakótelepen, míg 15%-a Haszkovó lakótelepen él. A leggyakoribb úti cél (41%-os arányával) a Belváros lett, de gyakran látogatott városrészeik között van Egyetemváros, Iparváros és a lakótelepek is.
A részletesebb elemzés során kiderült, hogy minden városrészből a Belvárosba
közlekednek a legtöbben. A 2. leggyakoribb úti cél többségében a lakhely városrészében található. A 2. és 3. leggyakoribb úticélt városrészekre bontva a következő ábra mutatja.

2-4. ábra: A kitöltők lakhelyének városrészi eloszlása

2-5. ábra: A leggyakoribb úti cél városon belül közlekedők számára

2-6. ábra: A 2. és a 3. leggyakoribb úti cél városrészekre bontva
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Az ábrán nem látható Szabadságpuszta, mivel a felmérés szerint onnan elsősorban a Belváros a fő úti vél. Csatárhegyről és Iparvárosból nincs kimenő utazás,
mert a bejelentett lakók száma kevés, szignifikáns adat nem mutatható ki. Általánosan kijelenthető, hogy az utazások többsége a városközpontba irányul –
ahogy Veszprém esetében is –, amely közlekedési problémákat is okoz. Probléma
továbbá, hogy szinte a város teljes területéről nagy számban az Iparvárosba kívánnak utazni, melynek az infrastruktúrája hiányos, leromlott.

2.2. MOBILITÁSI JELLEMZŐK
Veszprém SUMP tervezéséhez kiemelkedően fontos információt nyújt a mobilitási jellemzők megismerése. A fenntartható városi mobilitási terv készítése során
fontos ismerettel rendelkezni a helyi lakosság részére rendelkezésére álló közlekedési eszközökről. Veszprém esetében a kitöltők 73%-a rendelkezik személygépjárművel, amely magas aránynak mondható.

2-7. ábra: A háztartásokban rendelkezésre álló közlekedési eszközök

A városrészenkénti eloszlást tekintve Csererdőn és Egyetemvárosban jóval alacsonyabb a személygépjármű tulajdonosok aránya. Az átlag felett van viszont több
magas népsűrűséggel rendelkező városrész esetében, mint a Cholnokyváros lakótelep, Belváros, vagy Jeruzsálemhegy. A motorkerékpár- és kerékpárbirtoklás
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megoszlása egyenletesnek tekinthető, de kiemelendő, hogy Haszkovó lakótelepen található a legkevesebb kerékpár.
A helyi autóbuszbérletet a központtól távolabb fekvő városrészeken lakók vásárolnak magasabb arányban: így Csererdőn, Gyulafirátóton és Kádártán. Kivételt
képez ez alól Haszkovó lakótelep, ahol rendkívül magas a helyi autóbuszbérlettel
rendelkező lakosok száma (itt és Csererdőn lakók közül többeknek van bérlete,
mint gépjárműve) a kérdőív szerint. Kiemelkedően alacsony a helyi bérlettulajdonosok száma a Belvárosban, Egyetemvárosban és Füredidombon. Helyközi autóbusz bérlettel rendelkezők aránya Csererdőn és Szabadságpusztán a legalacsonyabb, míg Egyetemvárosban és Füredidombon a legmagasabb. Arányaiban a legtöbb vasúti bérlet szintén Egyetemvárosban van.
A válaszadók 7%-a nem rendelkezik semmilyen mobilitási eszközzel. Jellemzően
minél közelebb van a városközponthoz a városrész, annál inkább nagyobb ez a
szám. Így a Belvárosban és Egyetemvárosban a legmagasabb, illetve Kádártán és
Gyulafirátóton a legalacsonyabb.
A városon belüli közlekedési
módok eloszlása az egyik legfontosabb közlekedési szokásjellemző, amely a kérdőív szerint
Veszprém esetében kedvező képet mutat. A hasonló méretű és
fejlettségű városokhoz képest
alacsonyabb a személygépjármű
használat, de így is a leggyakrabban használt mód. A gépjárművel rendelkezők pedig körülbelül
a fele használja városon belül
közlekedésre a gépjárművet.
2-8. ábra: A városon belüli utazások során használt közlekedési módok megoszlása
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Mint az a bal oldali ábrán is látható, a közlekedési módválasztás lakóhely szerinti
megoszlása nem egyenletes. A városrész színe a leggyakrabban választott közlekedési módot jelöli, míg kördiagram a terület a modal splitjét mutatja. A ritkábban lakott területekről nem állt rendelkezésre elég adat a teljeskörű vizsgálatra,
ezért hiányos a rajz.
A városközponti területeken – ahol gyaloglási távolságra számos úti cél elérhető
– a legtöbbször gyalogosan közlekednek. A távolabbi területeken élők elsősorban
gépjárművel járnak a városon belül is. Kivételt képez Jutasi és Haszkovó lakótelep,
Gyulafirátót, illetve Szabadságpuszta, ahol az autóbuszos közlekedés dominál. Az
ábrát a meglévő közlekedési rendszer kínálatával összevetve az a közvetlen öszszefüggés olvasható ki, hogy ha magasabb szolgáltatási színvonalat biztosít egy
közlekedési mód egy adott területen, akkor azt a módot vélhetően többen választják. Igaz ez például Jutasi és Haszkovó lakótelepen, ahol jó autóbuszos közlekedés
áll rendelkezésre, vagy Újtelepen, ahol sok kerékpárosbarát útszakasz található.
Vélhetően az előbbi fordítva alakult ki, a két lakótelepen kívül
nem volt kellő számú utas, ezért
ott racionalizálták a járműszámot.

2-9. ábra: A városon belüli utazások során használt közlekedési módok megoszlása
városrészek szerint

A jobb oldali ábrán az látható,
hogy az adott városrész elérésé
céljából mely közlekedési módot
választják a legtöbben. Szintén az
látszik, hogy a jó autóbuszos közlekedéssel rendelkező városrészeket elsősorban autóbusszal közelítik meg. Míg a központhoz közelebbi városrészeket gyalogosan. A
külső városrészeket pedig gépjárművel érik el a legtöbbet.

2-10. ábra: A leggyakrabban használt közlekedési mód a városrész elérése céljából
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A közlekedési módválasztás kor és nem szerinti eloszlása Veszprém esetében átlagosnak tekinthető. Gépjárművel és kerékpárral jóval (70%-kal és 90%-kal) több
férfi, míg autóbusszal jóval több (95%-kal) nő közlekedik. A középkorúak (30-50
év közöttiek) leginkább gépjárművet, vagy kerékpárt használnak. A fiatalkorúak
(30 év kor alatt) leginkább gyalogolnak vagy autóbuszoznak, míg az időskorúak
(50 év kor felett) általában autóbusszal érik el úti céljukat.
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A közlekedési szokások vizsgálatához tartozó kérdéskörben szereplő következő
kérdés a közlekedési eszközök választásának szempontjait mutatja be.

A város (részközlekedések száma szerinti) modal splitjének értékeléséhez érdemes összevetni az adatokat hasonló méretű, EU-s városok átlagos értékével. Az
országok közötti eloszlást tekintve erősen kitűnnek a nyugat-európai városok eltérő értékei a kelet-európaiakéhoz képest. Az előbbiek esetében a kerékpározást
és a közösségi közlekedést hasonló arányban (10-10%) használják, addig az utóbbiak esetében nagyságrendbeli eltérés figyelhető meg (kerékpározás 10%, közösségi közlekedés 29% körüli arányban). Európa nyugati részén egy Veszprém nagyságú városban tíz emberből hét, míg a keleti részen tíz emberből négy közlekedik
gépjárművel.

2-12. ábra: Közlekedési eszközök választásának szempontjai

2-11. ábra: Hasonló méretű EU-s városok átlagos modal splitje

A feltett kérdésre előre meghatározott kijelentések választásával volt lehetőség
válaszolni. Ahhoz, hogy a tervezés során megismerjük a veszprémi lakosság közlekedési eszközválasztásának miértjét, a k ábrán látható válaszköröket határoztuk
meg. A válaszok értékelése +100% és -100% között alakul, ahol a +100% esetén
minden válaszadó teljes mértékben egyetért, míg -100% esetén egy válaszadó sem
ért egyet az adott szemponttal. Első helyeken ezek alapján a gyors eljutás és a
rugalmas közlekedés áll, mely összefüggésben áll a gépjárművel való közlekedés
arányával.
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Fontos még bemutatni a Veszprémen túlnyúló, a városon kívüli utazásokhoz
leggyakrabban választott közlekedési eszközök megoszlását, amelyben egyértelműen a személygépjármű dominál (54%). Összességében sokan utaznak még közösségi közlekedéssel (35%), a további utazási eszközök elenyésző arányban kerültek említésre.
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2.3. MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE
E szakaszban mértük fel Veszprém elégedettségét a meglévő közlekedési rendszerrel kapcsolatban. Az elégedettséget mérő kérdések célja a jelenlegi problémák
feltárása, a fejlesztésre szoruló tényezők megismerése volt.
A közlekedési feltételekkel közül a válaszadók legjobban a gyaloglási lehetőségekkel elégedettek, majd ezt követi a közúti közlekedés, mely az előbbi érték töredékét éri csak el. A válaszadók elégedetlenek a vasúti közlekedéssel, amelynél csak
az autóbusszal történő közlekedés mutat rosszabb képet.

2-13. ábra: A városon kívüli utazások során használt közlekedési módok

2-14. ábra: Közlekedési módok feltételei kapcsolatos általános elégedettség

A kérdőív kitöltésekor a nyitott válaszadás során a válaszadóknak lehetőségük
volt a városi közlekedési rendszerrel kapcsolatos további észrevételeik és véleményük megírására. A kitöltők több, mint harmada, élt is a szabad válaszadás lehetőségével, melyek megismerése nagymértékben hozzájárult egy olyan terv elkészítéséhez, melyet a teljes veszprémi lakosság magáénak érezhet.
A meglévő közlekedési rendszer problémáira részletesebben is kitért a felmérés,
első körben a helyi autóbuszos közlekedést értékeltük.
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„Új autóbuszok nagyon fontosak lennének, mivel az egész
országban nincs ilyen öreg,rossz állapotú,30 év körüli,szinte
a balesetveszély határát súroló helyi-járati járműpark.”
(egy válaszadó)
A meglévő közúti közlekedési módhoz kapcsolódó felmérés eredményeiből látható, hogy a legrosszabb helyzet a Belvárosban található parkolóhelyek számával
van. A válaszadók közül többen úgy gondolják, hogy a városban meglévő parkolás-szabályozási rendszer területi kiterjedése nem megfelelő, illetve útburkolat
minősége nem elégséges. A válaszadók szerint viszont a forgalmi torlódások nem
nyomasztóak a városra, és a jelzőlámpák összehangoltsága is kedvező.

2-15. ábra: Helyi autóbuszos közlekedés problémáinak értékelése

Az általunk elért lakosság szerint a meglévő alacsony járatsűrűség és összehangoltság hiánya okozza a fő problémát. Ezt követi a járművek állapota, az akadálymentesség jelenlegi helyzete, valamint a szolgáltatási szinthez viszonyított magas
jegy- és bérletárak. Kiemelendő viszont, hogy a válaszadók elégedettek a közlekedésbiztonsággal, és a megbízhatósággal.
A közösségi közlekedés témakörben beérkezett sajátszavas válaszok döntő többsége az autóbusz menetrendekkel (a helyi járatok összehangolatlansága egymással és a vasúttal, az éjszakai járatok hiánya), a járatsűrűséggel (kiemelten a hétvégén), valamint a helyi buszállomány állapotával (régi, nem alacsonypadlós, nem
környezetkímélő) kapcsolatos hozzászólás érkezett. A válaszadók által tett észrevételek alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi autóbusz hálózat alapvetően sem a
meglévő menetrenddel, sem a jelenleg használatban lévő járműveikkel nem ösztönzi a lakosokat a közösségi közlekedés használatára.

2-16. ábra: Közúti közlekedés problémáinak értékelése

A sajátszavas válaszok kapcsán sok válaszadó külön is szóvá tette az utak nem
megfelelő állapotát (pl. külső-, belső gyűrű), a parkolási problémákat (P+R par-
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koló hiánya, kevés parkolóhely a kórháznál), illetve a gyakori forgalmi torlódásokat a Belvárosban és az ipari park környékén (pl. Házgyári út tehermentesítése,
Dózsaváros és Jutasi út összekötése). Ezenkívül számos javaslat érkezett a két körgyűrű fejlesztésére és befejezésére, valamint a város forgalmas csomópontjainak
javítására (sokan az adott csomópont körforgalommá alakítását szorgalmazták).
„Fontos lenne a Belvároson átvezető utak tehermentesítése,
a dugók feloldása vagy a forgalmi rendszer összehangolása,
a forgalom meggyorsításának érdekében (…) az útburkolatokat több helyen javítani kellene, főleg ahol csatorna fedők
is vannak” (egy válaszadó)
A kérdőívre érkezett válaszok szerint a kerékpáros közlekedés van az egyik legrosszabb állapotban, mivel a kitöltők minden felvetett problémakört igaznak ítéltek. A válaszokat és a jelenlegi trendeket figyelembe véve egyértelműen kijelenthető, hogy a lakosság igényli a kerékpározható városokat és úthálózatukat. Több
válaszadó is megjegyezte, hogy hiányzik bérbicikli rendszer a városban, kevés a
kényelmesen, biztonságosan kerékpározható utca, és a kevés kerékpártároló is
problémát okoz a Belvárosban a lakosok számára. Az egyes városrészek kerékpáros megközelítése a kérdőívet kitöltők szerint nehézkes és balesetveszélyes, illetve előfordulnak kerékpáros-gyalogos konfliktuspontok, valamint a meglévő hálózatban fellelhető folytonossági hiányok.

2-17. ábra: Kerékpáros közlekedési problémák értékelése

A gyalogos közlekedéssel kapcsolatosan kevesebb probléma érkezett. A válaszadók többsége szerint ugyanakkor a járdák nem megfelelő szélességűek, nem ideális minőségűek a járdaburkolatok, valamint nem akadálymentes kialakításúak.
Ugyanakkor a gyalogátkelőhelyek számával nincs különösebb probléma.

A sajátszavas válaszok során kerékpáros közlekedésre kevés észrevétel érkezett,
melyek jelentős része a hiányos kerékpárút hálózatra vonatkozott.
„A kerékpáros úthálózat fejlesztése dicséretre méltó, bár
még vannak olyan városrészek, akik nincsenek bekapcsolva
a hálózatba, ezt minél hamarabb szükséges lenne megtenni”
(egy válaszadó)

2-18. ábra: Gyalogos közlekedés problémáinak értékelése

A sajátszavas válaszok során a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban a válaszadók
többsége a nem megfelelő minőségű járdaburkolatokat, a balesetveszélyes gyalogátkelőhelyeket említették.
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„Gyalogosan biztonságosan egyáltalán nem lehet megközelíteni Jutaspusztát” (egy válaszadó)
A fejezet összegzéseként az egyéni, szabadszavas megjegyzéseket összegeztük,
rangsoroltuk a témájuk előfordulási gyakorisága szerint. Az első tíz helyből hat a
közösségi közlekedés szolgáltatási minőségével kapcsolat, melyhez képest elenyészőnek tűnik a többi közlekedési mód.
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A felmérés során megkérdeztük, hogy a milyen mértékű az elégedettség a már
megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatban, amelyre erős pozitív válaszok érkeztek. A legkiemelkedőbb értéket (73%-kal) a Séd-völgy fejlesztése (Kolostorok és
Kertek) kapta, ezt követi a közúti közlekedéshez és a kerékpáros közlekedéshez
kapcsolódó fejlesztések.

Helyi buszjáratok összehangolatlansága
Buszjáratok sűrűsége (kiemelten hétvégén)
Helyi buszflotta állapota
Házgyári út leterheltsége, hiányos belső körgyűrű
Vasút és helyi járatok összehangolatlansága
Útminőség
Éjszakai járatok hiánya
Járdák minősége
Kerékpárút hálózat kiterjedtsége
Hiányos utastájékoztatás
2-19. ábra: A tíz leggyakoribb problémakör az észrevételek közül

A kérdőív szabad hozzászólásokkal való kiegészítése hitelesebbé teszi a képet a
közlekedési helyzetről. A kérdőív során beérkezett válaszok, hozzászólások, és javaslatok egyaránt hozzájárultak egy magasabb minőségű mobilitási terv kialakításához.

2-20. ábra: Korábbi fejlesztések lakossági elégedettsége
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2.4. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉRTÉKELÉSE
A kérdőíves felmérés harmadik szakaszában a lakosság értékválasztásának megismerését tűztük ki célul, amelyek által megtörténhetett a fejlődési irányok és prioritások azonosítása.
Először a lakóhely környezetében fontosnak érzett fejlesztések fontossági sorrendjét vizsgáltuk. Ennek eredményeképpen a válaszadók 54%-a a közúthálózat
minőségének javítására, fejlesztésére vágyik, melyekhez kapcsolódik továbbá a
több parkolóhely biztosítása, valamint a gépjárműforgalom csillapítása. Második
szempontként minőségi zöldterületek, terek, parkok bővítését igénylik a válaszadók, ezt követően harmadik fejlődési irányként az autóbusz járatok megállóinak
sűrítését, valamint új járatok indítását gondolják szükségesnek. Legkevésbé a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos fejlesztéseket tartják szükségesnek a lakókörnyezetben. A válaszok rangsora jól szemlélteti a válaszadók fejlesztéssel kapcsolatos prioritásrendszerét.
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A válaszadók hasonlóan értékelték a városközpontra vonatkozó fejlesztési irányok. A személygépjárművel történő közlekedés és az ehhez kapcsolódó fejlesztések, beavatkozások kiemelt jelentőséggel szerepelnek a városközpontra vonatkozó prioritások között. Második szempontként ebben az esetben is a minőségi
zöldterületek bővítése található, melyet követ az autóbuszokkal kapcsolatos fejlesztések. Legkevésbé szükségesnek ebben az esetben is a kerékpáros fejlesztéseket gondolják a lakosok.

2-22. ábra: A városközpontra vonatkozó fejlesztési irányok

2-21. ábra: A lakóhely környezetében fontos fejlesztések értékelése
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A teljes városra vonatkoztatva szintén megkérdeztük a különböző fejlesztési irányok fontosságát. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek a közúthálózat minőségének javítását és fejlesztését tartják a legfontosabbnak, ezt követte az autóbuszok beszerzése és a vasútállomás fejlesztése.

2-24. ábra: Közúti fejlesztések fejlesztése

2-23. ábra: A városra vonatkozó fejlesztési igények

A területi nézőpont után a közlekedési módonkénti fejlesztési irányokra kérdeztünk rá, kezdve a közúti közlekedéssel. A válaszok értékelése – hasonlóan a meglévő rendszer értékeléséhez – +100% és -100% között alakul, ahol a +100% esetén
minden válaszadó teljes mértékben egyetért, míg -100% esetén egy válaszadó sem
ért egyet az adott szemponttal.
A válaszadók minden felvázolt közúti közlekedési fejlesztést fontosnak tartják,
kivéve a parkolóhely építését a lakóhelyeknél. A válaszadók leginkább az utak állapotán szeretnének fejlődést látni, mely a válaszadók alapján kiemelkedően magas értéket ért el, ezzel meghatározva a kérdéskör legkritikusabb pontját. Közel
feleannyian érzik szükségesnek a lakóterületek forgalomcsillapítását, a fizetős
parkolási zónák újragondolását, az új gyűjtő utak és a parkolóhelyek építését a
Belvárosban.

A közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán az új autóbuszok beszerzése és a
vasútállomás fejlesztése szerepel kimagasló mértékben. Ennek figyelembe vétele
elhagyhatatlan a városfejlesztési intézkedések tervezése kapcsán. Ezt követi - még
mindig viszonylag magas arányban - az utastájékoztatás fejlesztése, és az új járatok indítása, új területek elérése. A jegy és bérletrendszer átalakítását és az éjszakai is közlekedő helyi autóbusz járatokat szintén sokan választották. A válaszadók
a megállók sűrítését nem érezték szükségesnek.
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A kerékpáros közlekedés kapcsán a vizsgálatba bevont fejlesztési területek közel hasonló mértékben kaptak hangsúlyt, kivéve a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiépítését és a zárható kerékpártárolók létesítését a lakóhelyen. Első
helyen a kerékpárutak építését igényli a lakosság a forgalmas utak mentén. A településeket összekötő kerékpárutak kiépítése is elöl szerepelt a válaszok között.
A gyalogos közlekedéshez kapcsolódó igényfelmérésben a válaszadók a legfontosabbnak látták az általunk kitűzött fejlesztési alternatívák közül az akadálymentesítés folytatását, a gyalogátkelőhelyek biztonságának fokozását, a sétálóutcák, terek, parkok bővítését, melyek közel azonos értéket kaptak a válaszadóktól.
A járdák bővítését az útbaigazító táblák fejlesztését is fontos feladatnak tartják a
lakosok, legkevésbé pedig az új gyalogátkelőhelyek létesítését érzik szükségesnek.

2-25. ábra: Közösségi közlekedés fejlesztései

2-27. ábra: Gyalogos közlekedési fejlesztések

2-26. ábra: Kerékpáros közlekedési fejlesztések

A vizsgálat kapcsán összeállított kérdőív lehetőséget biztosított a veszprémi lakosság igényeinek és problémáinak megismeréséhez. A kérdőív szabad hozzászólásokkal való kiegészítése hiteles képet mutat a közlekedési helyzetről. A kérdőív
során beérkezett válaszok, hozzászólások, és javaslatok egyaránt hozzájárultak
egy magasabb minőségű mobilitási terv kialakításához.
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6, Az alábbi közlekedési módok közül Ön melyeket használja leggyakrabban városon belüli úticél esetén?
Gyaloglás
Kerékpár
Motorkerékpár
Taxi
Személyautó
Autóbusz

2.5. KÉRDŐÍV
1, Az ön neme?
Férfi

Nő

2, Ön melyik korcsoportba tartozik?
20 év alatti
21-30 év közötti
41-50 év közötti
51-60 év közötti
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31-40 év közötti
61 év feletti

3, Ön melyik városrészen, településen lakik?
Bakonyalja
Belváros
Cholnokyváros lakótelep
Csatárhegy
Csererdő
Dózsaváros
Egri lakótelep
Egyetemváros
Füredidomb
Gyulafirátót
Haszkovó lakótelep
Iparváros
Jeruzsálemhegy
Jutasi lakótelep
Jutaspuszta
Kádárta
Szabadságpuszta
Újtelep
Veszprém egyéb
Egyéb
4, Ön melyik városrészbe, településre utazik a leggyakrabban?
Bakonyalja
Belváros
Cholnokyváros lakótelep
Csatárhegy
Csererdő
Dózsaváros
Egri lakótelep
Egyetemváros
Füredidomb
Gyulafirátót
Haszkovó lakótelep
Iparváros
Jeruzsálemhegy
Jutasi lakótelep
Jutaspuszta
Kádárta
Szabadságpuszta
Újtelep
Veszprém egyéb
Egyéb
5, Az Ön háztartásában milyen közlekedési eszközök állnak rendelkezésre az alábbiak közül?
Autóbuszbérlet (helyi) Autóbuszbérlet (helyközi)
Vasúti bérlet
Kerékpár
Személyautó
Motorkerékpár
Egyik sem

7, Az alábbi közlekedési módok közül Ön melyeket használja leggyakrabban városon kívüli úticél esetén?
Gyaloglása
Kerékpár
Motorkerékpár
Személyautó
Taxi
Telekocsi
Autóbusz
Vasút
8, Miért az előző kérdésekben megadott közlekedési eszközöket választja utazásai során?
 Fontos számomra, hogy a leggyorsabb megoldást válasszam.
 Fontos számomra, hogy rugalmasan – ne időhöz kötve – tudjak közlekedni.
 Fontos számomra, hogy a legolcsóbb megoldást válasszam.
 Közlekedési szempontból megbízható, színvonalas eszközt választok.
 A lehetőségek közül ez a legbiztonságosabb megoldás.
 Nem engedhetek meg magamnak mást.
 A környezetet leginkább kímélő megoldást választok.
 Olyan távolságban közlekedem, ahol csak ez a megoldás lehetséges.
 Utazási kedvezményem, bérletem miatt döntök így.
Válaszlehetőségek:
Egyáltalán nem igaz
Inkább nem igaz
Általában igaz
Igaz
Nem tudja
9, Mennyire elégedett Ön az alábbi közlekedési feltételekkel Veszprémben?
 Autóbusz
 Gyaloglás
 Vasút
 Kerékpár
 Közúti (személygépkocsi)
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Válaszlehetőségek:
Elégedett
Inkább elégedett
Egyáltalán nem elégedett

Nem tudja
Inkább nem elégedett

10, Ön szerint az alábbi problémák közül melyek jellemzőek a
veszprémi helyi autóbuszos közlekedésére?
 Akadálymentesség nem megoldott
 Nincs elegendő megállóhely, járat
 A meglévő járatsűrűség kevés, nincs összehangolva
 Drága jegy és bérlet, nem egységes a helyi-helyközi járatokon
 Nem megbízható (késések, járatkimaradások)
 A járművek állapota nem megfelelő
 A megállóhelyek felszereltsége elmaradott
 A közlekedésbiztonság nem megfelelő
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
11, Ön szerint az alábbi problémák közül melyek jellemzőek Veszprém közúti közlekedésére?
 Nem megfelelő minőségű burkolat
 Nagy forgalom a lakóutcákban
 Torlódások, dugók a főbb útvonalakon
 Nincs elegendő parkolóhely a Belvárosban
 Nincs elegendő parkolóhely a lakásom közelében
 Túl nagy a fizetős parkolási zónák területe
 Túl kicsi a fizetős parkolási zónák területe
 Jelzőlámpák nincsenek összehangolva
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
11, Ön szerint az alábbi problémák közül melyek jellemzőek Veszprém közúti közlekedésére?
 Nem megfelelő minőségű burkolat
 Nagy forgalom a lakóutcákban
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 Torlódások, dugók a főbb útvonalakon
 Nincs elegendő parkolóhely a belvárosban
 Nincs elegendő parkolóhely a lakásom közelében
 Túl nagy a fizetős parkolási zónák területe
 Túl kicsi a fizetős parkolási zónák területe
 Jelzőlámpák nincsenek összehangolva
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
12, Ön szerint az alábbi problémák közül melyek jellemzőek Veszprém kerékpáros közlekedésére?
 Kevés a kényelmesen, biztonságosan kerékpározható utca
 Kevés település közelíthető meg biztonságosan kerékpáron
 A kereszteződéseknél az elsőbbségi viszonyok nem egyértelműek
 Kevés kerékpártároló a Belvárosban
 Kevés kerékpártároló a lakásom közelében
 Nincs bérbicikli rendszer
 Hiányoznak az útbaigazító táblák, térképek
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
13, Ön szerint az alábbi problémák közül melyek jellemzőek Veszprém gyalogos közlekedésére?
 Járdák burkolata nem megfelelő
 Sok helyen keskeny a járda
 Kevés a gyalogátkelőhely
 Kevés a jelzőlámpás gyalogátkelőhely
 Akadálymentesség nem megoldott
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
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14, Az alábbi fejlesztések közül Ön mit tart fontosnak a városközpontban?
Autóbusz járatok megállóinak sűrítése, új járatok indítása
Megállóhelyek fejlesztése
Gépjárműforgalom csillapítása, csökkentése
Több parkolóhely biztosítása
Közúthálózat minőségének javítása, fejlesztése
Kerékpártárolók létesítése, bővítése
Több biztonságos kerékpárútvonal
Minőségi zöldterületek, terek, parkok bővítése
15, Az alábbi fejlesztések közül Ön mit tart fontosnak lakókörnyezetében?
Autóbusz járatok megállóinak sűrítése, új járatok indítása
Megállóhelyek fejlesztése
Gépjárműforgalom csillapítása, csökkentése
Több parkolóhely biztosítása
Közúthálózat minőségének javítása, fejlesztése
Zárható kerékpártárolók létesítése, bővítése
Több biztonságos kerékpárútvonal
Minőségi zöldterületek, terek, parkok bővítése
16, Az alábbi fejlesztések közül Ön mit tart fontosnak Veszprém
egészét figyelembe véve?
Autóbusz járatok megállóinak sűrítése, új járatok indítása
Új autóbuszok beszerzése
Közúthálózat minőségének javítása, fejlesztése
Új utak építése
Vasútállomás fejlesztése, őrzött parkoló és kerékpártároló
Több biztonságos kerékpárútvonal
17, Kérem, értékelje a Veszprémben már megvalósult fejlesztéseket!
 Észak-déli közlekedési főtengely – Almádi út – kialakítása
 Nemesvámosi kerékpárút kiépítése
 Bagolyvári parkolóház létesítése
 Séd-völgy fejlesztése (Kolostorok és Kertek)
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Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Jellemzően igaz

Inkább nem igaz
Nem érinti

Inkább igaz

18. Kérem, értékelje az alábbi közúti fejlesztéseket!
 Új gyűjtőutak kiépítése
 Leromlott utak felújítása
 Lakóterületek forgalomcsillapítása
 Parkolóhelyek építése a Belvárosban
 Parkolóhely építése a lakásom közelében
 Fizetős parkolási zónák újragondolása
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
19, Kérem, értékelje az alábbi közösségi közlekedési fejlesztéseket!
 Új autóbuszok beszerzése
 Autóbusz járatok megállóinak sűrítése
 Új járatok indítása, új területek elérése
 Éjszaka is közlekedő helyi autóbusz járatok
 Utas-tájékoztatás fejlesztése, járatinformációk táblákon, mobiltelefonon
 Egységes a jegy és bérlet a helyi-helyközi autóbuszokon és vasúton
 Vasútállomás fejlesztése, jobb átszállás biztosítása, őrzött parkoló és
kerékpártárolók
Válaszlehetőségek:
Nem igaz
Inkább nem igaz
Inkább igaz
Jellemzően igaz
Nem érinti
20, Kérem, értékelje az alábbi kerékpáros fejlesztéseket!
 Belváros és vasútállomás kerékpáros összekötése
 Kerékpározható kisforgalmú utcák fejlesztése
 Kerékpárutak építése a forgalmasabb utak mentén
 Településeket összekötő kerékpárutak kiépítése
 Tárolók kialakítása a városközpontban
 Zárható kerékpártárolók létesítése az Ön lakóterületén

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
 Bérbicikli rendszer kiépítése
Válaszlehetőségek:
Nem fontos
Kevésbé fontos
Nagyon fontos
Nem tudja

Inkább szükséges

21, Kérem, értékelje az alábbi gyalogos közlekedési fejlesztéseket!
 Járdák bővítése, fejlesztése
 Gyalogátkelőhelyek számának bővítése
 Gyalogátkelőhelyek biztonságának fokozása
 Akadálymentesítés folytatása
 Útbaigazító táblák fejlesztése
 Sétálóutcák, terek, parkok bővítése
Válaszlehetőségek:
Nem fontos
Kevésbé fontos
Inkább szükséges
Nagyon fontos
Nem tudja
22, Kérem, írja le véleményét Veszprém város közlekedési rendszeréről, lehetséges változtatásainak lehetőségeiről!
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3. P ROJEKTEK MEGHATÁROZÁ SA , ÉRTÉKELÉSE
Az egyes intézkedések alá tartozó projektek azonosítása egy többlépcsős folyamat
során történt, amelynek része volt a célrendszerhez való kapcsolódás, megvalósíthatóság, előkészítettség, a várható költségek és hasznok meghatározása. Az
első lépcső különböző településfejlesztési dokumentumokban és közlekedésfejlesztési tervekben megtalálható projektek összegyűjtése volt. Ezt követte a partnerségi egyeztetéseken elhangzott további fejlesztések listázása, a meglévő projektlista frissítése. A folyamat végeztével összeálltak a 73 db projektet tartalmazó
intézkedéscsomagok. A projektek az alábbi forrásból származnak:










Veszprém MJV Integrált Településfejlesztési Stratégia;
Veszprém MJV Integrált Területi Program;
Veszprém MJV Szerkezeti Terve;
Veszprém MJV Kerékpárforgalmi Hálózati Terve;
Közösségi Közlekedésfejlesztési Koncepció;
Veszprém MJV intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány;
Veszprém új sportuszoda Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány;
egyéb szakági terv;
megbeszéléseken elhangzottak.

A projektek kis kivételtől eltekintve nem egymástól független beavatkozások, hanem egymásra szoros vagy gyenge hatással rendelkeznek, illetve sokszor egymás
létesítési előfeltételei is. Az értékelés során ezt nem vizsgáltuk, önállónak, egymástól függetlennek tekintettük az egyes projekteket. Az egymásra épülést külön
fejezet vizsgálta.
A projektek többségéhez rövid műszaki tartalmat állítottunk össze. Törekedtünk
minél tömörebb, és pontosabb leírás készítésére lévén e tervnek nem része minden projekt részletes megtervezése, specifikációinak meghatározása. Bizonyos
projektek viszont távlati ütemezésük, vagy beavatkozásuk jellege miatt erős bizonytalanság terheli, ezért műszaki tartalmi leírása hiányos.

Néhány esetben az adott projekt függőségi viszonyban van más, SUMP keretein
túlmutató fejlesztéssel, azaz önmagában nem valósulna meg vélhetően, csak annak részeként. Ilyenkor megjelölésre kerül a törzsberuházás neve is.
Bizonyos projekteket a létesítési helyük, valamint a hatásuk kiterjedése alapján
konkrét területegységekhez, városrészekhez lehet kötni. A területegységek között
megkülönböztetjük a Belvárost, az Iparvárost, a Lakóterületet, a Kertvárost, az
Egyéb területet, illetve a Térséget a területi prioritásokkal összhangban.
Meghatározó tényező az egyes projektek esetén, hogy milyen mértében vannak
előkészítve, és mennyire elfogadottak. Fontossága abban rejlik, hogy számos
szempontra is erős hatással van. Például egy kevésbé előkészített projekt műszaki
tartalma még nagymértékben változhat, amely erős bizonytalanságot okoz a várható létesítési költségek, és hatások becslése során. Mivel a fejlesztések előkészítettsége igen változó, ezért szükséges volt az ilyen jellegű kategorizálásra. Különösen a projektek végső értékelési pontszámánál jelenik majd meg e tényező az
érvényesség határa definiálásánál. Az előkészítettség, előrehaladottság kapcsán az
alábbi szinteket határoztuk meg:
Pont
5
4
3
2
1

Kategória
a projekt biztosan megvalósul, allokálva van forrás
a projekthez készült engedélyezési/kivitelezési terv
a projekthez készült tanulmány terv/RMT
a projekt szerepelt már fejlesztési dokumentumban
a projekt a SUMP tervezése során fogalmazódott meg
3-1. táblázat: Előkészítettség szintjének értékelése

Mind az intézkedések meghatározásába, mind a projektek azonosításába, valamint az értékelésébe próbáltuk minél szélesebb körbe bevonni a Veszprém köz-
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lekedési rendszerét használókat. A tapasztalatuk a meglévő állapotról, és véleményük a tervezett projektekről rendkívül hasznos, hisz ők lesznek a fejlesztések
következményeinek élvezői vagy elszenvedői.
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A szempontok az alábbiak voltak:









létesítési költség;
fenntartási költség;
környezeti hatás;
társadalmi hatás;
gazdasági hatás;
élhető város;
közlekedésbiztonság;
területi hatás.

A létesítési költségek kapcsán csak néhány projekt esetén álltak rendelkezésre
pontos értékek, amelyekre részletesebb tervek elkészültek már. A projektek többségénél ennél fogva szükséges volt az építési, vagy telepítési költségek szakértő
becslésére. A korábban meghatározott előkészítettség szintje tehát minél magasabb annál pontosabban történhetett a költség becslése. A bizonytalanságok kezelése érdekében az alábbi intervallumokat definiáltuk:

3-1. ábra: Tervezés és felhasználói tapasztalatok

A meghatározott projekteket nyolc szempont alapján értékeltük, elkülönítve a
várható költségeket és a hasznokat. Minden projekt értékelve lett az összes szempont szerint egy előre meghatározott, egységes rendszerben. A pénzügyi kiadásokat és negatív hatásokat mínusz előjellel, míg a bevételeket és pozitív hatásokat
pozitív előjellel vettük figyelembe.

Pont
-1
-2
-3
-4
-5

Kategória
10 millió alatt
10-100 millió Ft között
100-500 millió Ft között
500-1000 millió Ft között
1000 millió Ft felett

3-2. táblázat: Létesítési költségek értékelése

A fenntartási költségek meghatározásakor mindig a projekt nélküli esethez viszonyítva értékeltük a fejlesztést. Vagyis azt hasonlítottuk össze, hogy hogyan alakulnak a fenntartási költségek a projekt elmaradása, illetve megvalósulása esetén.
Kialakultak emiatt pozitív és negatív előjelű értékek is az alábbiak táblázat szerint.
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Pont
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

Kategória
fenntartási költségek hatalmas mértékben csökkennek/rendkívül jelentős bevétel keletkezik
fenntartási költségek jelentősen csökkennek/jelentős bevétel keletkezik
fenntartási költségek csökkennek/bevétel keletkezik
fenntartási költségek kis mértékben csökkennek/csekély bevétel keletkezik
fenntartási költségek minimálisan csökkennek/minimális bevétel keletkezik
fenntartási költségek nem változnak
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki
fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki
fenntartási költségek növekszenek/bevétel esik ki
fenntartási költségek jelentősen nőnek/jelentős bevétel esik ki
fenntartási költségek hatalmas mértékben nőnek/rendkívül jelentős bevétel esik ki
3-3. táblázat: Fenntartási költségek értékelése

A környezeti, társadalmi, gazdasági, élhető város és közlekedésbiztonsági hatások
értékeinek becsléséhez bemeneti adat volt a KonSULT Policy Guidebook oldalon
fellelhető információk. A KonSULT a Leedsi Egyetem Közlekedéstudományi Intézete munkája, mely bemutat 64 intézkedéstípust, valamint részletesen minősíti
azokat, az alapján, hogy milyen szinten járulnak hozzá bizonyos célok eléréséhez
(ezeket konkrét esettanulmányokkal is alátámasztja). Az oldalon szereplő intézkedések értékeléseit szakértői csoport bevonásával hozzáillesztettük Veszprém
helyi adottságaihoz, valamint a konkrét projektekhez. Az így kialakult pontrendszert a következő oldali táblázat tartalmazza.
A hatások számszerűsítésekor szintén a projekt nélküli esethez viszonyítottunk.
A környezeti hatáshoz a levegőminőségi, zajterhelési valamint minőségi zöldfelületi változásokat tartoznak. A társadalmi hatás esetén az egészségi állapot, az időmegtakarítás, a hozzáférhetőség, az elérhetőség, és a társadalmi egyenlőség szempontjait vettük figyelembe. A gazdasági hasznoknál a projekt gazdasági növekedésre, munkanélküliség csökkentésére, gazdasági szereplők helyzetére gyakorolt
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hatását becsültük meg. Élhető város alatt olyan települést értünk, ahol a gyalogosok és kerékpárosok számára megfelelő közlekedési feltételek biztosítottak, továbbá a szabadidő eltöltésére magas minőségű és volumenű kulturális, társasági
és rekreációs lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezek alapján tehát az élhető város
hatásnál azt vizsgáltuk, hogy az adott fejlesztés következtében mekkora előrelépés vagy visszalépés történik ez irányban. A közlekedésbiztonság esetén azt becsültük meg, hogy az adott projekt milyen hatással bír a közlekedési balesetek és
konfliktusok számára.
Pont
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

Kategória
erős közvetlen pozitív hatás
közepes közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
gyenge közvetett negatív hatás
erős közvetett negatív hatás
gyenge közvetlen negatív hatás
közepes közvetlen negatív hatás
erős közvetlen negatív hatás
3-4. táblázat: Hatások értékelése

Az utolsó szempont a projekt területi hatásának meghatározása volt. Fontos
ugyanis megkülönböztetni a lokális (pl. egy csomópontra vonatkozó) hatásokat a
nagyobb kiterjedésűektől (pl. térséget érintő). A hatás pontrendszerét a következő táblázat mutatja:
Pont
1
2
3
4
5

Kategória
lokális hatás
városrészre kiterjedő hatás
városra kiterjedő hatás
funkcionális városra kiterjedő hatás
funkcionális városon túlnyúló hatás

3-5. táblázat: Területi hatás értékelése
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A bemutatott nyolc szempontot nem azonos súllyal vettük figyelembe az értékelés során. A költség-haszon elemzés során alkalmazott módszerek alapján rendeltünk minden szemponthoz egy súlyarányt úgy, hogy azok összértéke 100 legyen.
Az így kialakult rangsor jól prezentálja a projektértékelés során definiált szempontok fajsúlyát a fejlesztés végső értékelésében.
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sonlítást nem e szélsőséges (gyakorlatilag lehetetlen) értékekhez viszonyítva végeztük, hanem egymáshoz képesti elhelyezkedésük alapján. Fontos megjegyezni,
hogy a negatív összértékű projekt azt jelenti, hogy a költségigénye és a várható
hatásai miatt pusztán a fenntarthatóság, és az újszerű mobilitási elvek szerint
nem térül meg a projekt, így megvalósulása csak más – jelen tervben nem számszerűsített – hasznok figyelembevétele támogatható.
A különböző szinten előkészített projektekhez tartozó végső pontszámok eltérően kezelendőek, hiszen minél magasabb fokon áll az előkészítettség, annál biztosabbnak lehet kezelni a végső pontszámát is. Éppen ezért az előkészítettségtől
függően az adott projekt végső pontszámához hozzárendeltünk egy bizonytalansági tényező, azaz az értékelés érvényesség határát, aminek a számértéke ±5 és
±50 között mozoghat. Ugyanakkor azon projektek esetében, amelyeknél ugyan az
előkészítettség alacsony fokon áll, de a projekt részleteiben is ismert, ki van dolgozva és pontosan megbecsülhetőek a hatásai, ott lefelé módosítottuk a bizonytalansági tényezőt.

3-2. ábra: Szempontok súlyarányai

A projektek végső pontszámát, értékét a bemutatott számítási metódus alapján
határoztuk meg. Az értékek elméleti szinten kb. -500 és +500 értékek között mozoghatnak attól függően milyen hatásokkal és költségekkel járnak. Az összeha-

Előkészítettség szintje Pontszám korrekciója
5
±5
4
± 10
3
± 20
2
± 40
1
± 50
3-6. táblázat: Értékelés érvényesség határa
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4. P ROJEKT ADATLAPO K
I1/01
Kelet-nyugati főtengely I. ütem (Pápai út és
Kistó utca között)

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
van elkülönített forrás rá

Környezeti hatások

997 millió Ft
fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély
bevétel esik ki
gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Fenntartási költség

Élhető város

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Közlekedésbiztonság

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
-44 (±5)
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I1/02
Kelet-nyugati főtengely II. ütem (Pápai út és Tüzér utca között)

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
van elkülönített forrás rá
372 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Közlekedésbiztonság

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
-39 (±5)
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I1/03
Kelet-nyugati főtengely III. ütem (Pápai út és Jutasi út között)

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
tanulmányterv készült már rá
3 000 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek növekszenek/bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
funkcionális városra kiterjedő hatás
99 (±20)
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I1/04
Pápai út felújítása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
van elkülönített forrás rá
897 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

közepes közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetlen pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
91 (±5)
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I1/05
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
20 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetlen pozitív hatás
lokális hatás
84 (±20)
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I1/06
Biztonságos út az iskolába, óvodába program

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
30 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetlen pozitív hatás
lokális hatás
82 (±20)
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I1/07
Henger utca kiépítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
van elkülönített forrás rá
482 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
56 (±5)
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I1/08
8. sz. főút elkerülő szakaszának fejlesztése

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

A 8. sz. főút veszprémi elkerülőjének nagy része felújításra szorul, burkolata nem megfelelő, több balesetveszélyes csomópontja van, továbbá egyes szakaszokon csak 2 x 1 sávos. A fejlesztés következtében az
elkerülő teljes mértékben átépül, a kapacitás megnő,
minden csomópontja különszintűvé válik. A projekt
tulajdonosa szintén a NIF Zrt., engedélyezési tervvel
és a szükséges engedélyekkel rendelkezik, a megvalósítás időtávja nem ismert.
város hatáskörén túlnyúló fejlesztés
Egyéb terület
engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
29 000 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek hatalmas mértékben nőnek/rendkívül jelentős bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

közepes közvetlen pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

funkcionális városon túlnyúló hatás
27 (±10)

44

45

I1/09
Lakóterületi utcák fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
van elkülönített forrás rá
467 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás

városrészre kiterjedő hatás

Értékelés

18 (±10)
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I1/10
Kistó utca felújítása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Iparváros
van elkülönített forrás rá
50 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
városrészre kiterjedő hatás
-9 (±5)

46
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I1/11
József Attila utca – Kiskőrösi út – Stadion utca csomópont fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
120 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetlen pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

lokális hatás
-13 (±20)
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I1/12
8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő új útszakasz
megépítése

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
-33 (±20)

48

49

I1/13
Mester utca kiépítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
250 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett negatív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Közlekedésbiztonság

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Területi hatás
Értékelés

lokális hatás
-46 (±10)
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I1/14
72. sz. és 82. sz. főút összekötése (városi elkerülő)

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

A 72. sz. főút Balatonfűzfőtől indul, Litéren áthalad,
majd a 8. sz. főút csomópontjánál ér véget jelenleg. A
tervek szerint a nyomvonal Kádárta és Gyulafirátót
városrészek elkerülésével csatlakozna a 82. sz. főúthoz, tehermentesítve ezáltal Veszprém úthálózatát.
A projekt tulajdonosa a NIF Zrt., engedélyezési tervekkel már rendelkezik, de megvalósítása csak hoszszabb távon valószínű. Nagymértékben gyengíti a beavatkozást, hogy a 8. sz. és 82. sz. főutakat összekötő
új útszakasz megépítése vélhetőbben hamarabb és
alacsonyabb költséggel meg tud valósulni (bár Kádártát és Gyulafirátótot nem tehermentesíti).
város hatáskörén túlnyúló fejlesztés
Egyéb terület
tanulmányterv készült már rá
4 500 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek növekszenek/bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetlen negatív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
funkcionális városra kiterjedő hatás
-82 (±20)

50
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I2/01
Helyi autóbusz menetrend fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
10 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

közepes közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
153 (±40)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
I2/02
Környezetkímélő, jelen kor igényeinek megfelelni
tudó autóbuszok beszerzése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

tanulmányterv készült már rá

Környezeti hatások

3 000 millió Ft
fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki
erős közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

közepes közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetlen pozitív hatás

Fenntartási költség

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
108 (±20)

52
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I2/03
Elektronikus jegyrendszer

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha
létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók részéről
200 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan csökkennek/minimális bevéFenntartási költség
tel keletkezik
Környezeti hatások
erős közvetett pozitív hatás
Társadalmi hatások
gyenge közvetlen pozitív hatás
Gazdasági hatások
gyenge közvetett pozitív hatás
Élhető város
erős közvetett pozitív hatás
Közlekedésbiztonnincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
ság
Területi hatás
városra kiterjedő hatás
Értékelés
92 (±50)
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I2/04
Korszerű közösségi közlekedési forgalomirányítás és
utastájékoztatás

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha
létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

tanulmányterv készült már rá

Környezeti hatások

367 millió Ft
fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel
esik ki
erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Fenntartási költség

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

közepes közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
91 (±20)

54
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I2/05
Helyközi autóbuszhálózat fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Térség
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
80 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
funkcionális városon túlnyúló hatás
84 (±50)
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I2/06
Busz előnyben részesítés, megállófejlesztés

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

Az elmúlt évben elkészült a város intermodális csomópontjának részletes megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek részét képezte az autóbusz közlekedés előnybe részesítése és számos megállóhely fejlesztése. Noha a beavatkozás az IMCS tanulmányterv
fontos részét képezte, de minimális módosítással attól függetlenül is megvalósítható. A közösségi közlekedést előnyben részesítő rendszer kiépítését a gépjármű közlekedéssel szembeni priorizálás, a menetidő könnyebb betartása, és egyfajta szemléletformálás indokolja. A tervek szerint 10 db ilyen előnyadási
szakasz lesz, a legtöbb esetben átépítés nélkül kialakítható egyszerű forgalomtechnikai jelzések áthelyezésével, átfestésével, valamint a jelzőlámpa program
módosításával. A fejlesztés előfeltétele az intelligens
buszflotta-menedzsment megléte A megállóhely fejlesztés a forgalmas átszállóhelyeket érinti, amelynek
keretében korszerűsödik a megálló infrastruktúrája,
teljesülnek az akadálymentes közlekedés feltételei,
illetve megújul az utastájékoztatási rendszer.
Intermodális közlekedési csomópont
tanulmányterv készült már rá
337 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
erős közvetett pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
81 (±20)
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I2/07
20. sz. vasútvonal fejlesztése

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)

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

Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
93 000 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
funkcionális városon túlnyúló hatás
62 (±10)
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I2/08
Jegy és bérlet portfólió átalakítása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
1 millió Ft
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Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

fenntartási költségek minimálisan csökkennek/minimális bevétel keletkezik
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
53 (±50)
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I2/09
Intermodális közlekedési csomópont (Bagolyvár)

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
27 (±20)
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I2/10
Intermodális közlekedési csomópont (Vasútállomás)

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Az elmúlt évben elkészült a város intermodális csomópontjának részletes megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek a célja a különböző közlekedési módok összekapcsolása, fejlesztése, és ezáltal egy vonzóbb közösségi közlekedés megteremtése. A terv részeként a legjelentősebb beavatkozás a vasútállomás
környezetének átalakítása volt. Az állomás területén
helyezkedne el a helyi- és helyközi autóbusz-állomás, új autóbusz-telephely, P+R parkoló, B+R kerékpártároló, illetve többféle szolgáltatás. A területen a
fejlesztés következtében kialakulhat egy új
decentrum az Iparváros és a közeli lakóterületek számára.
Intermodális közlekedési csomópont
Egyéb terület
tanulmányterv készült már rá
4 090 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város

erős közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
funkcionális városra kiterjedő hatás
15 (±20)
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I3/01
Garázstelep átalakítása, funkcióváltása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
1 500 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város

közepes közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
85 (±50)
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I3/02
Parkolófelületek és zöldterületek egyensúlyának
megteremtése a lakóterületeken

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész

Környezeti hatások

Lakóterület
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók részéről
90 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki
gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
77 (±50)
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I3/03
Ingyenes, nagy kapacitású, jó kapcsolatokkal rendelkező parkolóterületek biztosítása a belváros
területén kívül

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
250 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély
bevétel esik ki

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
72 (±50)
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I3/04
Lakóutcák parkolási helyzetének rendezése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
50 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
városrészre kiterjedő hatás
68 (±50)
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I3/05
Belvárosi parkolás racionalizálása a magántulajdonban lévő parkolóterületek megnyitásának ösztönzésével

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
25 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
65 (±50)
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I3/06
Parkolási rendszer átalakítása

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

A fejlesztés magában foglalja a meglévő parkolási zónák felülvizsgálatát, továbbá módosítását oly módon,
hogy a parkolási zónák optimálisabb eloszlása tudjon
megvalósulni figyelembe véve a Belvárosban lakók,
illetve oda dolgozni, ügyet intézni járók igényeit. A
projekt részeként a meglévő zónarendszer kibővülne
egy új kategóriával, ahol nem lehetne (se engedményes lakossági, se normál) bérlettel parkolni, csak
időszakosan, rövid időre megváltott jeggyel. E kategóriát csak a város legfrekventáltabb helyein ajánlott
bevezetni. E beavatkozással párhuzamosan érdemes
mérlegelni a kedvezményes éves bérletek rendszerét,
igénylők körét. A projekt következő üteme lehet –
amely az előzőektől függetlenül is megvalósítható –
egy intelligens parkolási rendszer kialakítása. A fejlesztés következtében a város nagyobb kapacitású,
túlterhelt parkolók aktuális szabad férőhelyeiről tájékozódni lehet a releváns közúti csomópontokban,
illetve mobilalkalmazáson/interneten keresztül.
Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
25 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan csökkennek/minimális bevétel keletkezik
gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
gyenge közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
városrészre kiterjedő hatás
55 (±50)

66

67

I3/07
Elektromos töltőállomások

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
600 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
46 (±40)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I3/08
Pannon Egyetem - parkolók bővítése

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

A fejlesztés keretein belül a Kálvária-hegy melletti,
az Egyetem tulajdonában lévő területen új
parkolóterületet alakítanak ki. A projekt célja, hogy
az Erzsébet sétány elején található parkoló megszüntetése és parkosítása miatt ne csökkenjen a
meglévő parkolókapacitás.
Kulturális negyed I. és II. ütem
Belváros
tanulmányterv készült már rá
120 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan csökkennek/minimális bevétel keletkezik

Környezeti hatások

gyenge közvetlen negatív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett negatív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetlen negatív hatás

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
-135 (±20)

68
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I3/09
Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
tanulmányterv készült már rá
700 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetlen negatív hatás

Társadalmi hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

közepes közvetlen negatív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
-167 (±20)
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I4/01
Gyalogos információs rendszer kiépítése (benne
Wifi hotspotok)

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
80 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
93 (±50)

70

71

I4/02
Veszprém - Felsőörs (veszprémi szakasz) önálló
kerékpárút

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
funkcionális városon túlnyúló hatás
83 (±5)
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I4/03
Veszprém - Balatonfüred (veszprémi szakasz) önálló kerékpárút

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Térség
engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
140 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
funkcionális városon túlnyúló hatás
70 (±10)

72
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I4/04
Térségi turisztikai mobilitási program

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Térség
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók részéről
75 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

funkcionális városon túlnyúló hatás
69 (±50)
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I4/05
Várliftek

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

Fenntartási költség

fenntartási költségek növekszenek/bevétel esik ki

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

közepes közvetlen pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
58 (±20)

74
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I4/06
Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési
rendszer (We-Bike)

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész

Környezeti hatások

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
800 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

közepes közvetlen pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
56 (±40)
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I4/07
Veszprém-Ajka kp.út a Séd völgyében kerékpározásra kijelölt mezőgazdasági út

Műszaki tartalom

A fejlesztés célja új térségi kerékpáros kapcsolat kiépítése Veszprém és Ajka között, amely felfűzné a
környező településeket is. A projekt növelné a térség
turisztikai potenciálját, valamint kisebb mértékben
segítené a kerékpárral történő munkába járást. A kerékpárút csak a veszprémi részt foglalja magába, a
folytatás a szomszédos településektől függ, emiatt a
beavatkozások összehangolására térségi együttműködésre van szükség. A projekt egy önálló kerékpárút
kiépítését tartalmazza a Séd-völgyben, közvetlenül a
patak mellett Veszprém belvárosa felől Márkó irányában.

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Térség
tanulmányterv készült már rá
240 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

funkcionális városon túlnyúló hatás
51 (±20)

76

77

I4/08
Rövid és hosszú idejű parkolási lehetőség biztosítása a turistabuszok számára

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
90 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

erős közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
38 (±20)
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I4/09
Séd-völgyi sétány gyalogos-kerékpáros zóna

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Egyéb terület
tanulmányterv készült már rá
9 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
lokális hatás
31 (±20)

78

79

I4/10
Kerékpáros pihenőhelyek fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
5 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
24 (±40)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I4/11
Állatkert és a belváros közötti kapcsolat javítása

Műszaki tartalom

Veszprém attrakciói közül az Állatkert vonzza a legtöbb látogatót, amely jelentős fejlesztéseken ment át
az elmúlt évek során. Ugyanakkor a várossal való viszonya esetleges, vagy a külső elkerülőn keresztül érhető el, vagy Kőhíd utca – Kiskőrösi utca vonalában,
amely kiépítettsége minimális. A turisztikai elemek
hálózatba rendezése pozitív hatással lenne mind a
kulturális városközpont, mind az állatkert számára,
azonban ez ma a gyenge közlekedési kapcsolatok
miatt nem tud megvalósulni. A beavatkozás első ütemében javasoljuk a két terület közötti kapcsolat kiépítését, infrastruktúra bővítését (a pontos útvonalat
a részletes tervezés során szükséges kialakítani). Második ütemben valósulhatna meg a közösségi közlekedés szolgáltatásának fejlesztése, amely által a különböző városrészeken található attrakciók egymásra felfűzhetőek.

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások

Egyéb terület
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
600 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
erős közvetett negatív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
gyenge közvetlen pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
12 (±50)

80

81
I5/01
Színházkert körüli közlekedésfejlesztés

Műszaki tartalom

A beavatkozás célja az Óváros tér és Püspökkert közötti kapcsolat erősítése, illetve a Megyeház tér és a
Színházkert közösségi térré válásának biztosítása. A
beavatkozás részleteit a további tervezések során
szükséges kialakítani. Egy lehetséges megoldás a
Szabadság tér egyirányúsítása a Megyeház tér irányában, valamint a Brusznyai u.-Óvári Ferenc u. csomópontban egy felállósáv kialakítása. Az Óváros tér és a
Buhim utca a Toborzó u.-Horgos u. útvonalon, illetve a Szeglethy u.-Virág Benedek u. útvonalon továbbra is elérhető marad közúton. A beavatkozás következtében a Szabadság téren a jelenlegi három sáv
egy sávossá szűkül a gyalogos felület előnyére. A Megyeház tér jelenleg egyirányú utca, mégis terjengős
útfelülettel rendelkezik. Javasolt az útburkolatot egy
sáv szélességűre szűkíteni, továbbá a kibővülő járdafelületet minőségi közterületté fejleszteni. A beavatkozás által kialakul egy térsor, amely a Vár-Óváros
tér-Megyeháztér-Püspökkert-Komakút tér útvonalon minimális útkeresztezéssel végig egybefüggő
gyalogos felületet képezhet.
Későbbi ütemben lehetséges a Színházkert körüli
utcák (Óvári F. u.-Megyeház tér-Komakút tér-Iskola
utca) egyirányúsítása oly módon, hogy az Óvári Ferenc utcában ellenirányban buszsáv kerül kijelölésre. A fejlesztés ezen ütemének előfeltétele a KNY-i főtengely teljesértékű megépülése, amelynek
következtében a belvárosi úthálózaton csökken az
átmenő forgalom, lehetővé téve a forgalomcsillapítást.

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók részéről
600 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
gyenge közvetlen pozitív hatás
gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
közepes közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
107 (±50)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

I5/02
Behajtási övezetek fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
9 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

lokális hatás
87 (±50)

82

83

I5/03
Ideiglenes forgalomcsillapítással a meglévő közösségi terek bővítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók részéről
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
lokális hatás
77 (±20)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I5/04
Erzsébet sétány kiépítése és rekonstrukciója

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

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

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetlen pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
66 (±20)

84

85

I5/05
Kossuth L. u. gyalogos-kerékpáros zóna

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett negatív hatás
lokális hatás
35 (±20)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I5/06
Budapest u. -Brusznyai u. – Mártírok u. – BajcsyZs.u. körforgalmi csomópont kiépítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Belváros
van elkülönített forrás rá
747 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

erős közvetett negatív hatás

Társadalmi hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetlen negatív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás

városrészre kiterjedő hatás

Értékelés

-140 (±5)

86

87

I6/01
Forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

erős közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás

városrészre kiterjedő hatás

Értékelés

79 (±20)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I6/02
Jutasi úti kerékpáros útvonal kiépítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

van elkülönített forrás rá
175 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

erős közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
78 (±5)

88

89
I6/03
Kerékpártárolás fejlesztése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
50 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
erős közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
55 (±20)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

I6/04
Táncsics utca kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)

90

91

I6/05
Aranyoskút u., Árpád u.-Pajta u. kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
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I6/06
Kopácsi u. kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)
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I6/07
Ady Endre utca kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)
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I6/08
Lóczy Lajos utca kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)
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I6/09
Tummler Henrik u. kerékpáros nyom

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
5 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városrészre kiterjedő hatás
52 (±20)
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I6/10
Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése - Hajmáskéri leágazás

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
49 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

erős közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
43 (±10)

96

97

I6/11
Meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése

Műszaki tartalom

A Veszprémben kiépült kerékpáros infrastruktúra egy
része nem felel meg a biztonságos és kényelmes kerékpározás követelményeinek. Ajánlott emiatt a meglévő kerékpáros infrastruktúra forgalombiztonsági és
forgalomtechnikai fejlesztése, amely elsősorban több,
apróbb beavatkozást igényel a hálózaton. Az elmúlt
évben elkészült kerékpárforgalmi hálózati terv részletesen tartalmazza a beavatkozások részelemeit.

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Társadalmi hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
38 (±20)
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I6/12
József Attila u. felújítása

Műszaki tartalom

A belterületi főút burkolata (különösen a padka mentén) leromlott, emiatt a biztonságos és kényelmes kerékpározásra alkalmatlannak tekinthető. Szükséges tehát az útburkolat helyenkénti javítása vagy komplex
fejlesztés megvalósítása, amely a további részletes tervezés során konkretizálódhat. Az utca burkolatszélessége 8,40-10,20 m, ami lehetőséget nyújt a kerékpárnyom felfestésére. Az utca meredek szakaszán 30-as
sebességkorlátozás van érvényben, amely kedvező a
kerékpáros forgalom szempontjából.

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
településfejlesztési és/vagy szakági terv már tartalmazza
40 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás

városrészre kiterjedő hatás

Értékelés

36 (±20)
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I6/13
Egyirányú utcák ellenirányú megnyitása kerékpárosok számára

Műszaki tartalom

A tervezett fejlesztés keretein belül a város több részén megnyitják az egyirányú utcákat az ellenirányú
kerékpáros forgalom számára, amely építés nélkül
minimális költségek árán megvalósítható. Természetesen nem minden egyirányú utcát érinti a beavatkozás, csak a Veszprém kerékpárforgalmi hálózati tervben ajánlott útszakaszokat.

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

Lakóterület
tanulmányterv készült már rá
1 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

gyenge közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

gyenge közvetett negatív hatás

Területi hatás
Értékelés

városrészre kiterjedő hatás
33 (±20)
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I6/14
Szabadságpusztai kerékpárút kiépítése

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

van elkülönített forrás rá
227 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

erős közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetett pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
25 (±5)
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I6/15
Kádártai kerékpáros útvonal kiépítése Zirc irányába

Műszaki tartalom

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

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

engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
264 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
erős közvetett pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
25 (±10)
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I7/01
Kerékpározás és biztonságos közlekedés iskolai
oktatása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
5 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

közepes közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város

erős közvetett pozitív hatás

Közlekedésbiztonság

erős közvetlen pozitív hatás

Területi hatás
Értékelés

városra kiterjedő hatás
147 (±10)
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I7/02
Munkáltatói fórum a környezettudatos mobilitás
érdekében

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
5 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek nem változnak

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
funkcionális városra kiterjedő hatás
136 (±20)
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I7/03
Környezetkímélő közlekedési módok promóciója

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
9 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetlen pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
96 (±20)
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I8/01
Munkavállalók környezettudatos mobilitását ösztönző rendszer kidolgozása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
5 millió Ft

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális
bevétel esik ki
gyenge közvetlen pozitív hatás
erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
erős közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
86 (±50)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
I8/02
Fenntartható városi mobilitás szempontjainak érvényesítése a területfejlesztésben

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
7 millió Ft
fenntartási költségek nem változnak
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
erős közvetett pozitív hatás
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Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
62 (±50)

107
I8/03
Közlekedési adattár létrehozása, ütemezett mérések rendszerének kialakítása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség
Fenntartási költség
Környezeti hatások
Társadalmi hatások
Gazdasági hatások
Élhető város

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
8 millió Ft
fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
54 (±10)

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
I8/04
Mobilitás-menedzsment Központ létrehozása

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

még nem fogalmazódott meg a lakosság/döntéshozók
részéről
50 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek kis mértékben nőnek/csekély bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

erős közvetett pozitív hatás

Gazdasági hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

erős közvetett pozitív hatás
gyenge közvetett pozitív hatás
városra kiterjedő hatás
46 (±10)
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I8/05
Partnerközpontú közigazgatás-fejlesztés

Műszaki tartalom

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

Törzsberuházás (ha létezik)
Városrész
Előkészítettség
Létesítési költség

engedélyezési/kiviteli terv készült már rá
100 millió Ft

Fenntartási költség

fenntartási költségek minimálisan nőnek/minimális bevétel esik ki

Környezeti hatások

gyenge közvetett pozitív hatás

Társadalmi hatások

gyenge közvetlen pozitív hatás

Gazdasági hatások

nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást

Élhető város
Közlekedésbiztonság
Területi hatás
Értékelés

gyenge közvetett pozitív hatás
nincs hatás/hatások kiegyenlítik egymást
városra kiterjedő hatás
43 (±10)
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5. F ELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉ KE
Ábraszám

Elnevezés

1-1. ábra
1-2. ábra
1-3. ábra
1-4. ábra
2-1. ábra
2-2. ábra
2-3. ábra
2-4. ábra
2-5. ábra
2-6. ábra
2-7. ábra
2-8. ábra
2-9. ábra
2-10. ábra

borító
Partnerség előnyei
Célcsoportok
Munkacsoportok rendszere
Partnerség folyamata
A kitöltések időbeli eloszlása
A kitöltők nem szerinti eloszlása
A kitöltők korfája
A kitöltők lakhelyének városrészi eloszlása
A leggyakoribb úti cél városon belül közlekedők számára
A 2. és a 3. leggyakoribb úti cél városrészekre bontva
A háztartásokban rendelkezésre álló közlekedési eszközök
A városon belüli utazások során használt közlekedési módok megoszlása
A városon belüli utazások során használt közlekedési módok megoszlása városrészek szerint
A leggyakrabban használt közlekedési mód a városrész elérése céljából

2-11. ábra

Hasonló méretű EU-s városok átlagos modal splitje

2-12. ábra
2-13. ábra
2-14. ábra
2-15. ábra
2-16. ábra
2-17. ábra
2-18. ábra
2-19. ábra
2-20. ábra
2-21. ábra
2-22. ábra

Közlekedési eszközök választásának szempontjai
A városon kívüli utazások során használt közlekedési módok
Közlekedési módok feltételei kapcsolatos általános elégedettség
Helyi autóbuszos közlekedés problémáinak értékelése
Közúti közlekedés problémáinak értékelése
Kerékpáros közlekedési problémák értékelése
Gyalogos közlekedés problémáinak értékelése
A tíz leggyakoribb problémakör az észrevételek közül
Korábbi fejlesztések lakossági elégedettsége
A lakóhely környezetében fontos fejlesztések értékelése
A városközpontra vonatkozó fejlesztési irányok

Forrás
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
European Platform on Mobility Management
adatai alapján saját szerkeztés
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját
saját

Évszám
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2007 2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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2-23. ábra
2-24. ábra
2-25. ábra
2-26. ábra
2-27. ábra

A városra vonatkozó fejlesztési igények
Közúti fejlesztések fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztései
Kerékpáros közlekedési fejlesztések
Gyalogos közlekedési fejlesztések

3-1. ábra

Tervezés és felhasználói tapasztalatok

3-2. ábra

Szempontok súlyarányai

Táblázatszám

VESZPRÉM FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
saját
saját
saját
saját
saját
http://blog.ponch.io/7-mejores-practicas-deexperiencia-de-usuario/
saját

Elnevezés

Forrás

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Évszám

1-1. táblázat

Célcsoportok azonosítása

saját

2016

1-2. táblázat

Munkacsoportok azonosítása

saját

2016

1-3. táblázat

Munkacsoportok részvétele

saját

2016

1-4. táblázat

Kockázatkezelési stratégia

saját

2016

1-5. táblázat

Közösségi tervezés ütemezés

saját

2016

3-1. táblázat

Előkészítettség szintjének értékelése

saját

2017

3-2. táblázat

Létesítési költségek értékelése

saját

2016

3-3. táblázat

Fenntartási költségek értékelése

saját

2016

3-4. táblázat

Hatások értékelése

saját

2016

3-5. táblázat

Területi hatás értékelése

saját

2016

3-6. táblázat

Értékelés érvényesség határa

saját

2017

