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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerülete a turisták által legfelkapottabb terület egész Magyarországon. Jól ismerjük tehát a
tömegturizmus előnyeit és árnyoldalát egyaránt. Az ide látogatók millióival együtt járó turistabusz
forgalom már hosszú évtizedek óta megkeseríti az itt élők életét. A turistabusz-problémakör tartós és
érdemi rendezése már ciklusokon túlnyúlóan az Önkormányzat asztalán van, számos elképzelés
született a probléma felszámolására, a végleges és tartós megoldás azonban még várat magára.
A koronavírus-járvány idején a turisták elmaradásával a buszok által okozott problémák is időlegesen
háttérbe kerültek, azonban a járvány elmúltával újra jelentős kihívást állítanak a kerületi és országos
döntéshozók elé. Meggyőződésem, hogy a problémakör tartós rendezése csak egy átfogó és hatékony
koncepció útján lehetséges, azonban számos olyan intézkedés foganatosítható lenne, ami enyhíti a
turistabuszok által okozott károkat, és amik kapcsán a helybéliek is kissé fellélegezhetnek.
Víziváros képviselőjeként jelen előterjesztésemmel a Hunyadi János úton élő kerületi polgárokért
kívánom felemelni hangom. A Hunyadi úton ugyanis nap mint nap turistabuszok tömegei haladnak
keresztül. Ilyenkor sok buszsofőr úgy dönt, hogy az érintett útszakasz felső részén, a sorompók előtt,
az út szélére húzódva, járó motorral várakozik. Ez a gyakorlat több szempontból is rendkívül káros,

egyrészt azért, mert az érintett útszakaszon közlekedési tábla is egyértelműen jelöli, hogy csak és
kizárólag személygépjárművei lehet ott megállni, másrészt pedig járó motorral várakozó buszok
jelentős mennyiségű károsanyagot bocsájtanak ki a területen, amivel a Hunyadi János úton élők
egészségét károsítják. Jelenlétük továbbá jelentős zajterheléssel is jár.
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Önkormányzatunk festesse vissza a Hunyadi útra azokat a lekopott útburkolati jeleket (forgalomtól
elzárt terület stb.), amik egyértelműen jelezték, hogy az adott buszsofőr tilosban jár.
Kezdeményezem még, hogy a Közterület-felügyeleti Iroda munkatársai lépjenek fel a tilosban parkoló
turistabuszokkal szemben és a szabálysértések megszüntetésének érdekében olyan mértékű
bírságokat szabjanak ki, amik elriasztják a sofőröket a további szabálysértésektől.
Javaslom, hogy a polgármester asszony vigye a Hunyadi János úton élők ügyét a Fővárosi Közgyűlés elé
és kezdeményezze a közgyűlésen, hogy busszal behajtani tilos (kivéve BKK) tábla kerüljön ki a Hunyadi
János útra.
A felmerült költségek fedezetét a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. melléklete
K334 karbantartási, javítási szolgáltatások (forgalomtechnikai kiadások) elnevezésű sor terhére
javaslom biztosítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-bó levezethető főszabály alapján a képviselő
testület egyszerű többséggel szavaz.
A Hunyadi János úton élők nevében kérem a tisztelt Képviselő-testület javaslatom megvitatására és
támogatására!
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12022. (....) önkormányzati határozata

...

a Hunyadi János úton tapasztalható illegális turistabusz parkolás felszámolásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budapest I.
kerület, Hunyadi János út forgalmi- és parkolási rendjének felülvizsgálatát a Budapest Közút Zrt.nél.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budavári Kapu Kft.-t a
Budapest I. kerület, Hunyadi János út teljes szakaszán a forgalomtechnikai felfestések azonnali
pótlására, megerősítésére, biztosítva ezzel a közlekedők számára az egyértelmű tájékozódás és
a szabálykövetés lehetőségét.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Közterület-felügyeleti Irodát, hogy az érintett területen fokozott járőr! tevékenységet folytassanak,
valamint ha szükséges bírságok kiszabásával szerezzenek érvényt az útszakaszra vonatkozó
szabályoknak,

hozzájárulva ezzel a lakosok egészséges környezetének és nyugalmának

fenntartásához.
4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, hogy busszal behajtani tilos tábla
(kivéve BKK) kerüljön kihelyezésre a Hunyadi János útra.

5.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület az intézkedésekhez szükséges
forrást a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3. melléklete K334 karbantartási,
javítási szolgáltatások (forgalomtechnikai kiadások) elnevezésű sor terhére biztosítja.
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