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Bevezetés

Korunkat sokan rohanó világként aposztrofálják, amelyben a társadalom számára nélkülözhetetlenné vált 
a közlekedés. A település és a közlekedési hálózat egységes rendszert alkot, melyben az utak (jel)képezik 
a város idegrendszerét (meGGyesI T. 1985). A mobilitási igények növekedésével egyidejűleg nő a személygép-
kocsival történő utazások száma, míg a közösségi közlekedés részaránya a közlekedési munkamegosztás-
ban fokozatosan visszaszorul. A városok esetében azonban az egyéni közlekedés részaránya egy bizonyos 
szinten túl már nem növekedhet, nem növelhető tovább, mert egyszerűen nem elegendő a rendelkezésre 
álló közlekedési felület. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közlekedési módok indokolt arányai 
spontán módon nem jönnek létre, beavatkozás nélkül az egyéni közlekedés aránya oly mértékben nő meg, 
hogy az a forgalom ellehetetlenülését eredményezi (PrIleszKy I. – FülöP G. – horVáTh B. 2006). 

 Ugyanakkor egy jól szervezett, hatékony és magas színvonalú közlekedési rendszer növeli a települé-
sek versenyképességét (eRDősi F. 2002), így egyértelmű, hogy a helyi közforgalmú közlekedés minden város 
életében sarkalatos pont, megfelelő ellátása az önkormányzatok fontos feladata, hiszen egyfelől a gazda-
sági fejlődés feltétele, másfelől a lakosság életszínvonalának javulását biztosító tényező. Esetleges zavarai 
éppen ezért komoly hatást gyakorolnak a települések életére.

A közösségi közlekedést érintő fejlesztések hazánkban is aktuális kérdést jelentenek, ennek kapcsán 
készült jelen írás is. A következőkben a baranyai megyeszékhely közforgalmú közlekedésével kapcsolatos 
megvalósult fejlesztések és a jövőre vonatkozó tervek kerülnek összefoglalásra. 

A közforgalmú közlekedést érintő 
fejlesztések Pécsett 

Pécsett a helyi közösségi közlekedé-
si igényeket autóbuszokkal látják el, a 
szolgáltatás üzemeltetője 2012 áprilisá-
tól a Tüke Busz Zrt. A vállalat a város 
teljes területét kiszolgálja, a közleked-
tetett nappali vonalak száma 59. 

Mivel a közlekedés egyik lényegi 
eleme maga a jármű, ezért az autóbusz-
állományt érintő változás bemutatása 
kerül az első helyre. Pécsett az elmúlt 
években egyre komolyabb problémát 
jelentett a járműállomány állapota, a 
szolgáltató egyre gyakrabban volt képtelen forgalomba állítani a menetrend betartásához szükséges számú 
autóbuszt, mely a szolgáltatás színvonalának csökkenését és a lakosság elégedetlenségét hozta magával. 
Az ebből fakadó problémák 2012-2013. telén érték el csúcspontjukat. Ennek megfelelően a járműbeszerzés 

1. ábra: Az új buszok bemutatása Pécsett
Forrás: www.pecsma.hu
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abszolút prioritást élvezett a városban. A pécsi buszcsere programnak eddig három állomása volt, mely 
keretében 2013. során 35 új autóbusz érkezett a városba, így lehetőség volt az elavultabb járművek forga-
lomból történő kivonására (1. ábra). A tervek szerint hosszabb távon lényegében a teljes állományt meg-
újítanák. A szolgáltató flottája jelenleg 168 járművet számlál; összetétel alapján pedig Ikarus, Mercedes 
és Credo típusokról beszélhetünk. 

Az utasinformációs rendszer kellő színvonalú fejlesztése szintén fontos eleme a közforgalmú közleke-
désnek, növeli annak pozitív megítélését, attraktivitását. Az utasok kellő információkkal való ellátása több 
vonatkozásban szükséges; egyfelől az utazás előtt, másfelől a megállóhelyeken és végül utazás közben is. 

Az autóbuszokon történő utastájékoztatás sokáig meglehetősen vegyes képet mutatott. A Mercedesek 
esetében külső- és belső audiovizuális tájékoztatásra is volt lehetőség (bár ez nem minden esetben üze-
melt), ezzel szemben az Ikarus 200-as család esetén csak viszonylatszámjelzés állt rendelkezésre. A Tüke 
Busz Zrt. ezt orvosolandó, Európai Uniós projekt révén audiovizuális utastájékoztatási rendszert telepít az 
autóbuszokba. 2013 decemberétől 55 járművükön üzemel az újonnan kialakított rendszer, mely kezdetben 
csak vizuális tájékoztatást nyújt. A többi járművet a tervek szerint 2014. január végéig szerelték fel a fe-
délzeti egységekkel; valamint mindez február végére egészült ki a hangos utastájékoztatással.

A közösségi közlekedés hálózatának átalakítása szintén egy a fejlesztési lehetőségek közül. A hálózat 
szerepe két szempontból emelendő ki; egyfelől meghatározza a szolgáltatás elérhetőségét, azaz azt, hogy 
az igénybevételéhez mekkora távolságot kell megtenni. Másfelől az utazás során szükséges átszállások 
száma is a vonalhálózat függvénye, ezt a viszonylatok hossza, valamint a kialakított vonalvezetés befolyá-
solja. Az átszállási kényszert a hosszabb viszonylatok azzal küszöbölik ki, hogy több városrészt fűznek fel, 
míg a megfelelően, az igények alapján megtervezett útvonalvezetés a lakosság kiinduló és célállomásait 
köti össze közvetlenül, így eredményez kevesebb átszállást (PrIleszKy I. – FülöP G. – horVáTh B. 2006). Ugyan-
akkor a hosszabb viszonylatokon közlekedő járművek kihasználtsága könnyen alakulhat kedvezőtlenül, így 
működtetésük gazdaságtalanná is válhat.

A városok fejlődése miatt időnként szükség van a közösségi közlekedés vonalhálózatának felülvizsgála-
tára és az új viszonyoknak megfelelően az átalakítására is. Az egyik legalapvetőbb példa erre a város nö-
vekedése; az új területeket be kell kapcsolni a közlekedés vérkeringésébe. Figyelemmel kell lenni továbbá 
a városrészek demográfiájának alakulására is, hiszen alapvetően más célállomásai vannak az idős, és más 
a fiatalabb korszerkezettel rendelkező területek lakosainak. A gazdasági folyamatok szintén szükségessé 
tehetik a vonalhálózat módosítását, a megszűnő vagy éppen létrejövő munkahelyek hatással vannak a 
lakosság utazási keresletére, egyes vonalak kihasználatlanná, míg mások zsúfolttá válhatnak a gazdasági 
folyamatok miatt.   

Pécs esetében az új vonalhálózat kialakításának igénye 2008-ban merült fel, a tervezés már akkor 
kezdetét vette, a szolgáltató célja az volt, hogy a peremterületek lakossága átszállási kényszer nélkül jut-
hasson el a belvárosba. A tervezési munkálatokba a szolgáltató mellett bekapcsolódott a Pécs és Térsége 
Közösségi Közlekedéséért Egyesület csapata is, valamint a lakosság is élhetett javaslatokkal, illetve hangot 
adhatott véleményének a tervezettel kapcsolatban. A munkálatokat a szolgáltató-váltás sem szakította 
meg. A jóváhagyott változások 2013. során léptek életbe, melyek között járatsűrítés, vonalvezetés módo-
sítás, új viszonylatok kialakítása, valamint vonalmegszüntetések is előfordulnak. 

Új vonalak:

4Y Uránváros – Mártírok Útja – Árkád – Budai állomás – Újhegy;

17 Árpádtető – Budai állomás;

32Y Főpályaudvar – Tettye – MTA-székház – Főpályaudvar;

70-es járatcsoport (71, 71Y, 72, 73, 73Y) Főpályaudvar – Malomvölgyi út, illetve Fagyöngy 
utca;  

130 Kürt utca – Főpályaudvar – Vásártér – Kertváros.
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Módosult a vonalvezetése:

4 Uránváros – Budai állomás – Hősök tere vonalon közlekedik;

20A Főpályaudvarról indul Uránváros helyett a Hőerőmű felé;

Reggel és délelőtt az Uránvárosba érkező 26-os járatok tovább közlekednek a 27-es vonalán, 
míg délután az Uránvárosba érkező 27-es járatok tovább közlekednek a 26-os vonalán. 

Megszűnt vonalak:

 2A, 7, 31, 31A, 43, 61, 61Y, 62, 63, 63Y, 126.

Az új hálózat célja, hogy csökkentse az átszállási kényszert a peremterületek felől belvárosba irányuló uta-
zások esetében, ami növeli az utasok kényelemérzetét; az átalakítások után a déli és nyugati városrészek 
(Málom, Patacs, Új-Patacs) szempontjából javult a központ elérhetősége (2.-3. ábra).

•

•

•

2. ábra: A központi megállók elérhetősége a vonalhálózati változás előtt. 
Forrás: Menetrendi tájékoztató alapján saját szerkesztés

3. ábra: A központi megállók elérhetősége a vonalhálózati változás után.
Forrás: Menetrendi tájékoztató alapján saját szerkesztés

Emellett az utazás olcsóbbá 
is válik, hiszen a peremterüle-
tekből egy buszjeggyel is el le-
het jutni a belvárosba. Az egyes 
mellékvonalak fővonalakba való 
integrálása révén pedig megkez-
dődött egy átmérős hálózat ki-
alakítása.

Ugyanakkor az átmérős háló-
zat előnyei mellett az esetleges 
hátrányokat is ki kell emelni. 
Egyik negatív következmény le-
het, hogy a hosszú vonalak nem 
lesznek azonos mértékben ki-
használva, ami miatt a gazdasá-
gosságuk megkérdőjeleződhet, 
ugyanakkor a szolgáltató nem 
tart ettől a lehetőségtől. A vo-
nal hossza miatt számolni kell a 
jelentősebb késésekkel, melyek 
a hosszú vonalakon nagyobb va-
lószínűséggel fordulnak elő. A 
késés pedig egy önmagát erősítő 
folyamat, ugyanis a késés miatt 
a következő megállóban több 
utas gyűlik össze, s a felszállá-
suk több időt vesz igénybe, így 
végül a késés a megálló elha-
gyásakor nagyobb lesz, mint be-
érkezéskor volt. Ennek gyakori 
következménye a párképződés, 
azaz a késő járművet utoléri a 
következő jármű. Továbbá az 
ilyen hálózat fokozottan érzé-
keny a forgalmi zavarokra, a vo-
nal egyik szakaszán fellépő za-
var nagy területen érvényesül. 
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Nem szerencsés az sem, hogy a város külső övezetei közötti forgalmat a már amúgy is zsúfolt belvároson 
át vezeti keresztül.

A máig tapasztalt lépések, melyek a közösségi közlekedést érintik, határozottan pozitívak. A buszbe-
szerzés, az utastájékoztatás fejlesztése és a vonalhálózat átalakítása előnyösen befolyásolják a szolgál-
tatás színvonalát, növelik az utazóközönség kényelmi szintjét. Továbbá egyértelműen előnyös lépésnek 
számít, hogy a vonalhálózat készítése során a szolgáltató bevonta a társadalmat, mint véleményalkotót a 
folyamatba. Remélhetőleg az apró, de folyamatos fejlesztések folytatódnak, s végül élhetőbb településsé 
teszik a baranyai megyeszékhelyet.

A közforgalmú közlekedést érintő fejlesztési tervek 

A közösségi közlekedést érintő megvalósult fejlesztések mellett Pécs városa és a szolgáltató további ter-
vekkel is rendelkezik.

Autóbusz-közlekedést érintő tervek
A Tüke Busz Zrt. 2013 végén tette közzé, hogy 2014 februárjától ismét átalakítják a közforgalmú közleke-
dés vonalhálózatát, a legfrekventáltabb vonalakon sűrűbbé teszik a menetrendet, valamint új járatokat 
is bevezetnek. A változtatások kialakításában ismét részt vett a Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért 
Egyesület, valamint a lakosság véleményezési lehetőségét szintén biztosították. A cél továbbra is a város-
központ közvetlen elérésének biztosítása Pécs külső területeiről, pl. a tervezet szerint a somogyi, hirdi és 
vasasi vonalak a Főpályaudvarig közlekednek majd. Továbbá több peremterület között is biztosítani kíván-
ják a közvetlen elérhetőséget, pl. Kertváros és Mecsekoldal nyugati területei, Patacs és Budai városrész. 
Jelentősebb vonalhálózati változások: 

2 Uránváros – Egyetemváros – Árkád – Budai Állomás – Mecsekszabolcs.

2A Uránváros – Egyetemváros – Árkád – Budai Állomás – Fehérhegy.

4 Egyes járatai Árpádtetőig, illetve Gesztenyésig közlekednek. 

4Y Uránváros – Főpályaudvar – Vásárcsarnok – Árkád – Budai Állomás – Újhegy.

12 Budai állomás – Hősök tere – István akna.

13, 113 Főpályaudvarról indulnak Hird, Harangláb utca felé.

14 Főpályaudvarról indul Petőfi-akna felé.

104 Petőfi-akna – Budai Állomás – Árkád – Főpályaudvar – Uránváros.

15 Főpályaudvar – Árkád – Budai Állomás – Somogy – István-akna.

15A Főpályaudvar – Árkád – Budai Állomás – Somogy.

126 István-akna – Somogy – Budai Állomás – Árkád – Egyetemváros – Uránváros.

20, 20A több járat érinti az Alexandrát és a Finn utcát. 

120 Uránváros – Árkád – Mohácsi út – Baromfifeldolgozó – Árpádváros – Krisztina tér – Kertvá-
ros; a 89, 89A vonalat váltja.

22 Kertváros – Enyezd utca – Árkád – Megyeri tér – Uránváros – Nagydeindol.

23 Kertváros – Enyezd utca – Árkád – Megyeri tér – Uránváros – Deindol.

24 Kertváros – Enyezd utca – Árkád – Megyeri tér – Uránváros – Mecsekszentkút.

122, 123, 124 Közvetlen járatok reggel a Fagyöngy utcából Uránváros irányába; Nagydeindol 
(122), Deindol (123) és Mecsekszentkút (124) végállomással.

25 Budai állomás – Dózsa György utca – Árkád – Uránváros – Benczúr Gyula utca.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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25A Uránváros – Bázis út – Tettye Forrásház.

26 Budai állomás – Árkád – Uránváros – II-es rakodó.

27 Uránváros – Egyetemváros – Árkád – Gesztenyés.

28 Uránváros – Egyetemváros – Árkád – Ágoston tér – Hársfa út – Borbálatelep.

130A Főpályaudvar – Autóbusz-állomás – Vásártér; a Főpályaudvar és a Hauni közötti kapcso-
latot biztosítja műszakokra.

60 A Keszüi úton át éri el Kertvárost.

Mindebből látható, hogy az átmérős hálózat (4. ábra) kialakítása folytatódik a városban, a tér „átjárható-
sága” növekszik. Ugyan a fenti tervek egyelőre nem nevezhetőek véglegesnek, mindenesetre elismerést 
érdemel a konkrét tettek megléte.

Emellett az utasinformációs rendszer további fejlesztését tervezi a szolgáltató. Az egyik lépés az, hogy 
Uránváros decentrumban dinamikus tájékoztató panelt helyeznek ki. Továbbá az elképzelések szerint az 
utazás előtti információs rendszer is fejlesztésre kerülne, amely során az autóbuszok haladásának interne-
ten történő nyomon követését tennék lehetővé.

•

•

•

•

•

•

4. ábra: Az új átmérős hálózat elemei (22, 23, 24, 25, 26-os vonalak).
Forrás: Menetrendi tájékoztató alapján saját szerkesztés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett 
A megyeszékhelyen jelenleg a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán két tanulmányt kell kiemelni, 
melyek elkészítése 2013. november 30-án zárult le. Ezek közül az egyik egy intermodális közösségi közle-
kedési csomópont, azaz egy kiemelkedő színvonalú vasúti főpályaudvar, valamint a vele egységet képező 
helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar megvalósíthatóságát vizsgálja, célja a jelenlegi közlekedési hálózat 
erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, továbbá a kialakítandó csomópont lehetséges helyszínének és 
az általa ellátandó funkciók bemutatása. Az intermodális csomópont fogalmát elméleti és funkcionális 
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oldalról is megközelíthetjük. Elméleti síkon a hálózatok közötti átjárás speciális tereként értelmezhető, 
míg funkcionális szempontból a település és a közlekedéshálózat egymásra épülő kapcsolódási tereiben 
spontán létrejövő vagy tudatosan kialakított többfunkciós, utazási láncokat, átszállásokat magas szintű 
szolgáltatásokkal biztosító csomópont (maÚT 2012). Az ország nagyobb településein időszerű foglalkozni 
az integrált személyszállítás és az ahhoz szükséges infrastrukturális háttér kérdéseivel. Emellett ki kell 
emelni az urbanisztikában kialakuló új trendet, amely a városi terek integrált használatát támogatja, ebbe 
a szemléletmódba pedig az intermodális csomópontok tökéletesen beleillenek. 

Tervezésük során ugyanakkor nagy alapossággal kell eljárni, különösen helyének kiválasztásakor szük-
séges körültekintően dönteni. Az intermodális csomópontok ugyanis – a közlekedésszervezési mellett – igen 
jelentős település- és területfejlesztési hatással rendelkeznek, így egy ilyen létesítmény városfejlesztési 
pólusként kell, hogy megjelenjen, hiszen az adott településre és térségére gyakorolt fejlesztő hatása több 
szempontból is vitathatatlan. A létesítmény (mint épület) már önmagában befolyásolja a térszerkezetet, 
ez mellett multifunkcionalitása miatt a társadalmi-gazdasági élet kiemelt területe is, hiszen kedvező lehe-
tőséget teremt számos funkció (pl. logisztikai szolgáltatások, kereskedelmi, vendéglátói, irodai, közigaz-
gatási stb.) betelepülésének. A tágabb térségre szintén hatást gyakorol, mint közlekedési vonzásközpont, 
valamint gazdasági hatása is kiterjed távolabbi térségekre a közlekedési hálózatok révén. Az ilyen létesít-
mények építészeti szempontú kialakítása szintén meghatározó, hiszen „városkapu funkciót” is ellátnak, a 
távolról érkezett utasok itt lépnek be először a városba, első benyomásaikat innen szerzik. Ezt a szerepkört 
manapság hajlamosak elfelejteni, pedig a 20. század elején a csomópont és környezete élhető közösségi 
térként is funkcionált a városok életében (mozos, c. m. et al. 2001).

Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem megfelelő kivitelezés esetén a pozitív hatá-
sok nem jelentkeznek, sőt éppen ellenkezőleg, a terület leértékelődik. Ezért, illetve a magas beruházási 
költségek miatt is fontos a megfelelő helyszín kiválasztása.Egy felértékelődő, gazdasági tevékenységekre 
alkalmas területet kell kijelölni, amit vonzóbbá tehet a csomópont s így a gazdasági és közlekedési kapaci-
tása is kihasználható lesz. Amennyiben ez nem teljesül és a csomópont esetleg monofunkcióssá válik, zár-
ványt alkot a település szerkezetében, akkor könnyen kiderülhet, hogy egy drága barnamezőt építettünk 
a jövőnek. Így fontos tudatosítani a városvezetők számára, hogy ezeket a fejlesztéseket nem tekinthetik 
rövidtávú forrásszerzési lehetőségnek. További kihívást jelent, hogy az intermodális csomópontok komple-
xitásuk miatt nagymértékű kooperációt igényelnek a tervezésnél, kivitelezésnél egyaránt. 

A legkomolyabb veszély abban rejlik, hogy hazánkban egy ilyen beruházás nem a gazdasági fejlődés ho-
zadékaként jelenne meg a település életében, hanem Uniós támogatás lehívása révén, ami problémaként 
is jelentkezhet. 

Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett 
Pécs közlekedési rendszerét érintő másik jelentős megvalósíthatósági tanulmány a „Kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózat kialakítása Pécsett” címet viseli. A munka célja megvizsgálni a kötöttpályás közle-
kedési típusok (villamos, nagyvasúti pálya használatára alkalmas villamos, kötöttpályás busz, trolibusz) 
alkalmazásának lehetőségét a városban, mely során kiemelt figyelmet kapnak e közlekedési módok közúti 
forgalomcsökkentésre, valamint a környezetvédelemre és örökségvédelemre gyakorolt hatásai. A vázolt 
üzemtípusok közül a tanulmány készítői a villamost tartják az ideális megoldásnak, a trolibusz a jelenlegi 
állás szerint második lehetőségként szerepel.

A közúti vasút esetében a legjelentősebb kérdést a pálya kialakítása jelenti, hiszen ez nem változtat-
ható rugalmasan, hosszú időre szól. A vízszintes vonalvezetés esetében a lehetőség szerinti legnagyobb 
hosszúságú egyenes szakaszok tervezésére kell törekedni. Mivel a közúti vasút pályája általában a tele-
pülési úthálózaton helyezkedik el, így a vonalvezetés lehetőségeit meghatározzák a már megépült utak. 
A villamos esetében a megengedett legnagyobb emelkedő 60‰. A pálya kialakításánál két megoldás közül 
választhatunk. A villamos haladhat a közúttól elválasztva (független vonalon vagy záróvonallal védett pá-
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lyán), illetve lehetőség van a pályák forgalmi sávokban való elhelyezésére, ekkor a villamos pályáját a 
közúti forgalom is használja. A tervezés során az is fontos kérdés, hogy a vágányt az úttest melyik részén 
alakítják ki; az alapelv az, hogy oda kell helyezni, ahol a két különböző típusú forgalom a lehető legkisebb 
mértékben zavarja egymást. A vágányok elhelyezhetőek az úttest közepén; forgalmi irányoknak megfele-
lően a járdák mellett, szétválasztva; egyes esetekben mindkét vágányt az úttest azonos oldalára helyezik 
(KazInczy l. 2005).

Pécs esetében a villamosközlekedés újbóli kialakítása régóta napirenden lévő témakör, ami időről-időre 
felbukkan a döntéshozói szinten is. A jelenlegi elképzelések (ahogy a régebbiek is) egy kelet-nyugati, va-
lamint egy észak-déli vonal létrehozásáról szólnak. Előbbi a 2-es autóbuszvonal útvonalán (Uránváros – Fe-
hérhegy) kerülne kialakításra, míg a Belváros – Kertváros viszonylat a tervezett új felüljáró után a Táncsics 
Mihály út – Aidinger János út – Nagy Imre út – Maléter Pál út vonalán közlekedne. 

A villamos hálózat kialakítása kapcsán először egyértelműen a magas beruházási költség jelenik meg 
komoly elgondolkodtató tényezőként. Ugyanakkor ki kell emelni a fenntartási költségeket is. Amennyiben 
pusztán a járműveket vesszük alapul, két módon vizsgálhatjuk a kérdést. Ha km a viszonyítási alap, akkor 
a költségek magasabbak az autóbuszénál; ezzel szemben, ha a férőhelykilométert vesszük viszonyítási 
alapnak, akkor alacsonyabb. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez csak akkor igaz, ha folyamatos magas 
kapacitáskihasználást feltételezünk; ha ez a gyakorlatban nem teljesül, akkor az állítás érvényét veszti. 
Viszont arról nem szabad megfeledkezni, hogy villamos rendszer esetén a pálya (sínek, felsővezetékek) 
karbantartásának költségei is az üzemeltetőt terhelik.  

Pécs tekintetében a domborzati viszonyokat is figyelembe kell venni, hasonló adottságokkal és villa-
moshálózattal hazánk vidéki városai közül Miskolc rendelkezik. Ezen oknál fogva munkám során a helyi 
szolgáltatót (MVK Zrt.) kerestem fel. A forgalomtámogatási osztályvezetőjével készített interjúban helyet 
kapott a kérdés, hogy a hegymenetben közlekedő viszonylatok esetében beszélhetünk-e többletkiadásról. 
Igenlő választ kaptam; a miskolci tapasztalat alapján a hegy- és lejtmenet közötti energiafelhasználási 
különbség átlagosan 40%, melynek mértéke nagyban függ a csúcsidőszakoktól és a villamos terheltségétől. 
Ugyanakkor a plusz költség csökkenthető, ha a fékezési áramot visszatermelő (rekuperáló) villamosokat 
alkalmaznak. Emellett arra is rákérdeztem, hogy mekkora utazási igény esetén kifizetődő villamost kialakí-
tani. Azt a választ kaptam, hogy amennyiben kijelölhető egy (vagy több) olyan viszonylat, ahol a csúcsidei 
utasszámok meghaladják a 1100 fő/óra irányonkénti utasigényt, akkor kifizetődő lenne hosszabb távon is. 

A kötöttpályás rendszerrel kapcsolatban pécsi szakemberek meglátását is vizsgáltam, ennek érdekében 
interjú készült a Tüke Busz Zrt. munkatársával, valamint egy építészmérnökkel. Egyértelműen nem tar-
tották indokolt lépésnek és nem támogatták a villamos üzem kialakítását. Kritikát kapott a tervezett 
felüljáró, ami a vasúti átvezetést jelentené; mindennek akár gátat is jelenthet az, hogy mindez magántu-
lajdonban lévő területet is érint és egy eseteleges kisajátítási eljárás hosszú és költséges procedúra. To-
vábbá a közúttal közös használatú pálya (amit a szűk utcákban szoktak alkalmazni) miatt az autósforgalom 
végső soron akadályozná a villamosok haladását, így nem teljesülhetne a villamos által elvben biztosított 
gyorsabb eljutás lehetősége. További, sokak által figyelmen kívül hagyott következmény lenne, hogy a je-
lenlegi autóbusz vonalhálózat jelentős átalakítást igényelne, az autóbuszok ráhordó szerepet töltenének 
be, a villamossal párhuzamos vonalak megszűnnének, illetve a tervezett új vonalhálózat is létjogosultságát 
vesztené. Egyértelmű negatív hatás, hogy a villamos hosszú távra konzerválná a közösségi közlekedési vi-
szonyokat, különösen az átszállási kényszert, ami ellentmond a fejlesztési dokumentumokban előirányzott 
céloknak.

Jelentkező utazási-utazói igény sem merült fel a villamos üzemet támogató indokként, ilyen alapon 
egyedül a Rákóczi út lett megjelölve, mint alkalmas terület, de ennek is csak egy adott, (villamos pályá-
nak) túl rövid szakasza. Ennek kapcsán felmerül a kihasználatlanság lehetősége, ami megkérdőjelezi a 
fenntarthatóságot is. Egy villamos hosszú távra szól, és ha pár évvel a kialakítása után azzal szembesülünk, 
hogy túl magasak a fenntartási költségek, akkor már nem lehet visszavonni a korábbi döntést.
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Összegzés

Az egyes települések tekintetében fontos mutatót jelent a közlekedés fejlettsége, színvonala, hiszen a 
városi környezetben a lakosság életminőségének egyik elemét a közlekedési lehetőségek jelentik. Alapvető 
igazság, hogy a lakosság hatékonyabb kiszolgálása, az egyes infrastrukturális elemek (egészségügy, kultúra, 
oktatás) elérésének biztosítása valamint a környezet – természeti és épített – szempontjából fontos, hogy 
a közösségi közlekedés fejlesztése (hálózatok, közlekedési eszközök) ne maradjon el, s az elavult rendszer 
ne váljon a település fejlődésének gátjává.

 Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pécsi városvezetés és a közösségi közlekedés 
szolgáltatója is elengedhetetlennek tartja a fejlesztéseket. 2013. e tekintetben meglehetősen mozgalmas 
év volt, s további tervekből sincs hiány, melyek közül az újabb vonalhálózati átalakítás megvalósítása ha-
marosan megtörténik, ami új vizsgálati lehetőségeket teremt. 

A komoly változások eléréséhez azonban szükség van a közösségi közlekedés prioritásának biztosítá-
sára a döntéshozók részéről. Úgy kell alakítaniuk a fejlesztéseket és a különböző politikákat, hogy azok a 
közforgalmú közlekedésnek kedvezzenek, hogy a lakosság ezt válassza mindennapi utazásai során, továbbá 
ne feledkezzenek meg az együttműködésről sem, hiszen a város egy rendszer, elemei kölcsönösen hat-
nak egymásra, így bölcs döntés a különböző szereplők bevonása a fejlesztési elképzelések kidolgozásába 
és végrehajtásába. Ami különösen lényeges a fejlesztések szempontjából, hogy egyfelől szakmai oldalról 
körültekintő és alapos tervezést, másfelől a városvezetés részéről felelősségteljes és objektív döntést 
követelnek meg; hiszen a közlekedési rendszer tartja mozgásban a városokat, zavarai pedig komoly prob-
lémákat eredményeznek, amit talán a következő generációknak kell megoldaniuk.  

Egy élhető város kialakításához vezető út minden bizonnyal hosszú lesz, és arra is fel kell készülni, 
hogy minden jó szándék ellenére lesznek hibás intézkedések, döntések. Ezekből azonban okulni kell, s a 
megszerzett tudást kamatoztatni érdemes az új stratégiák kidolgozása során. 

Irodalomjegyzék

eRDősi F. 2002.: Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók-városok versenyképességének alakulásában, 
Tér és Társadalom, 16. évf. 1. sz. pp. 135-159.

KazInczy l. 2005.: Közlekedési hálózatok. BME Építőmérnöki kar. Budapest, 155 p.

maGyar ÚTüGyI TársasáG 2012: Intermodális közösségi közlekedési csomópontok (tervezési és bírálati útmuta-
tó) 159 p. 

meGGyesI T. 1985.: A városépítés útjai és tévútjai. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 142 p.

mozos, c. m. -  alIseda, a. – coronado, h. m. – VerBuGGen, h. (szerk.) 2001.: Integrált közlekedési láncok. Portal 
projekt. 64 p.  

PrIleszKy I. – FülöP G. –  horVáTh B. 2006.: Közúti üzemtan I. Széchenyi István Egyetem. Műszaki Tudományi 
Kar. Győr, 139 p.

A közösségi közlekedés fejlesztése Pécset

8. évfolyam 1. szám   2014. április 30. ��



��

Szerzőink

Gerdesics Viktória, MA

Közgazdász, a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájának hallgatója. 

M. Császár Zsuzsa, PhD

Geográfus, a PTE Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének 
habilitált egyetemi docense. Szakterülete az oktatásföldrajz.

Wusching Á. Tamás, BSc

Geográfus, a PTE TTK geográfus mesterképzésének hallgatója.

Dömény Anita, MSc

Geográfus, jelenleg is egyetemi hallgató a PTE TTK tanári mesterképzésén.

Bittner Anita, MSc

Geográfus, kutatási területe a városi és elővárosi közlekedés kérdéseit érintik. 

Szerzőink

8. évfolyam 1. szám   2014. április 30. ��

mailto:gerdesicsv@ktk.pte.hu
mailto:domenya@gmail.com
mailt:fact@sfact.com

