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Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Állandó problémaként jelentkezik a turistabuszok miatti közlekedési káosz, ami a
nyári hónapokban csúcsosodik ki igazán. Statisztikák vannak arról, hogy naponta
átlagosan 160 autóbusz érkezik, ami a legnagyobb forgalmú napokon közel 200
járművet jelent. Mivel a turistabuszok nem várakozhatnak a vár területén ezért legtöbb
esetben vissza kell menniük a turistákért. Emiatt a buszok naponta átlagosan 260
alkalommal hajtanak be a várba, ami csúcsnapokon 305 behajtást jelent. A
turistabuszokat üzemeltető cégek, szervezetek a szervezett utakat 2 évre előre
lefoglalják. A foglalásokban már szerepelnek a garantált programok, melyek közül a
Budai Vári program minden esetben a Budapesti városnézés részét képezi. Az
autóbuszok átlagosan 5 percet, míg a turisták kevesebb mint egy órát töltöttek a
várban.
Az utóbbi években több próbálkozás is volt már a turistabuszok közlekedésének
szabályozására. A turistabuszok szabályozási rendszerének elsődleges célja az lenne,
hogy a turistabuszok teljes forgalma ne haladjon végig a Hunyadi János úton és a
járműveknek ne kelljen áthajtaniuk a Dísz téren, majd a Palota úton le, és a Krisztina
körúton, Attila úton tovább, lassítva, megbénítva ezzel a kerület forgalmát. A kerület
védelme érdekében nem csak a Hunyadi János úti és a vári behajtást kellene
korlátozni, hanem a belső részek, azaz akár a Fő utca, Krisztina körút, Attila út turista
buszok általi használatát kellene szabályozni. Ehhez szükséges egy komplex, kerületi
szintű közlekedési, forgalmi modell kidolgozása
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntési javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a turistabuszok közlekedésének korlátozásáról a kerül belső részein
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megvizsgálja, milyen módon lehet hatékonyan korlátozni a turista buszok behajtását
a kerület belső részeibe (Attila út, Krisztina körút. Palota út. Hunyadi János út).
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Műszaki Iroda

