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PARTNERSÉGI TERVEZÉS

1. ÖSSZEFOGLALÁS

A Mobilitási Terv kidolgozása során Debrecen
MJV Önkormányzata kiemelt figyelmet fordított az érintettek bevonására. Az önkormányzat és a terv készítői – Debrecenre kidolgozott
Partnerségi Terv alapján – együttműködtek,
együtt gondolkodtak a lényeges lépésekben a
helyi, a vonzáskörzeti és a mobilitás tervezés
szempontjából érintett országos szervezetek
szakembereivel, valamint a lakossággal.
A szakmai és társadalmi részvétel folyamatos
biztosítása érdekében több szinten folytak un.
munkacsoportos egyeztetések. A munkacsoportokon túl számos intézményvezető, gazdasági szereplő, valamint civil szervezettel
történt kapcsolatfelvétel, melynek során szakmai egyeztetés-, illetve írásbeli javaslattétel
formájában érkeztek vélemények a témában.
A környező települések is megfogalmazták javaslataikat, kiegészítéseket tettek.
A szélesebb körű társadalom bevonására nyílt
egyeztetés keretében került sor, melynek során a lakosság a város honlapján és médiában
folyamatos tájékoztatást kapott a mobilitástervezés előre haladásáról, főbb eredményeiről, aktuális eseményeiről. A lakosság bevonásának fontos eszközét a város honlapján megjelentett online kérdőívek és a Mobilitási Terv
társadalmi egyeztetési változatának nyilvános
megtekinthetősége adta. Az érkezett jelzések
olyan szubjektív tényezőkre is felhívták a figyelmet, amelyek a rendelkezésre álló adatokból, dokumentum-elemzésekből, felmérésekből nem feltétlenül, vagy nem a lakosság
által jelzett hangsúllyal kerültek elő. A fenti folyamat során felmerült észrevételek döntő része beépült a Fenntartható Városi Mobilitási
Tervbe. A főbb partnerségi lépéseket a 3. melléklet összegzi.

Debrecen MJV Önkormányzata 2015 novemberében az országban elsők között kezdte
meg Fenntartható Városi Mobilitási Tervének kidolgozását. A város fenntarthatóság
iránti elkötelezettségét jól jelzi számos ehhez
kapcsolódó kezdeményezésben való részvétele, valamint azon elkészült fejlesztési tervek
és stratégiák is, amelyben a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjai hangsúlyosan megjelennek.
A Mobilitási Terv időtávját tekintve


részben rövid és középtávú, operatív intézkedési terv 2023-ig, a jelenlegi támogatási periódus beruházási időszaka végéig,
 részben hosszú távú fejlesztési stratégia,
30 éves kitekintéssel.
A Mobilitási Terv a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapuló, de a hazai tervezési közegbe illesztett és a helyi sajátosságokhoz igazított tervezési módszertan szerint került kidolgozásra. A Mobilitási Terv az eddigi közlekedéstervezési gyakorlathoz képest nagyobb
hangsúlyt helyez az emberközpontú szemléletre, valamint a lakosság és az egyes érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek összehangolására, szakít az egyoldalú, hagyományos ágazati megközelítéssel, a mobilitási kérdéseket komplexen kezeli.
A tervezés során kiemelt hangsúlyt kapott az
átgondolt és következetes beavatkozási logika kidolgozása, az egyes lépések közötti
megfelelő logikai kapcsolatok kialakítása.
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HELYZETFELTÁRÁS, PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

A debreceni helyi közösségi közlekedés jó
kiszolgálást nyújt a város legtöbb területén,
versenyképessége ugyanakkor gyengül, szerepe a város mobilitásában folyamatosan
csökken. A futásteljesítmények lényegében
évek óta változatlanok, az elszállított utasok
száma azonban folyamatosan, lassú ütemben
csökken. Ebből kifolyólag a szolgáltatás kb.
8-9 mrd Ft-os éves költségigényét az utasok
által befizetett díjak (és a kedvezményes utazások után kapott árkiegészítések) egyre kisebb mértékben fedezik, így a szolgáltatás
fenntartása várhatóan egyre több önkormányzati forrás lekötését teszi szükségessé.
Az igényvezérelt közösségi közlekedési szolgáltatás nem elterjedt rendszer a városban és
környékén.
A városi távolságok az ügyintézési
vagy szabadidős célpontok elérését
gyalog is lehetővé teszik, ezért is
választják sokan a gyaloglást. A belvárosban nagy területen találhatók forgalomcsillapított, korlátozott behajtási területek. A
külső területeken, lakóutcákban több helyen
rossz állapotúak, rosszabb esetben hiányoznak a gyalogjárdák. A közösségi közlekedési
megállóknál, a kereszteződéseknél, jelzőlámpás csomópontoknál sok helyen kívánatos
lenne az infrastruktúra fejlesztése az akadálymentes, kényelmes és biztonságos városi környezet megteremtése.
A kerékpározás egyre elterjedtebb,
kedvelt módja a helyi közlekedésnek. A város adottságai kedvezőek,
a növekvő hálózatméret ugyanakkor sok esetben együtt jár a korszerűtlen vagy
konfliktusokat okozó kerékpáros megoldások
alkalmazásával. A közösségi közlekedés sajátos részét képező debreceni közbringa rendszer szigetszerű, csak az egyetem létesítményeinek kerékpáros elérését segíti.
A közúthálózat egyre zsúfoltabb, a motorizáció és
az erősödő egyéni közlekedés növekvő feladatot
ró a városra. Debrecenben 310 személygépjármű jut ezer lakosra, az országban ez a 3. legmagasabb érték. A várost elkerülő és a város

Debrecen lakosságszámát tekintve az Alföld
legnépesebb, Magyarország második legnépesebb városa. Jövőjét meghatározó társadalmi folyamatok szempontjából alapvetően
pozitívnak tekinthető az a tendencia, miszerint a jelentős népességszám csökkenés mára
mérséklődött, a megyei átlagnál alacsonyabb
szintre állt be.
A jelenlegi demográfiai tendenciák és a már ismert fejlesztési szándékok előre vetítésével
2050-re a város népessége 185-190 ezer fő között prognosztizálható, melynek mértéke az
egyes városrészekben különbözően alakul
majd. Jelentősebb munkahelyteremtő és lakófunkciós fejlesztések megvalósítása esetén
a város népessége, azonban ennél lényegesen
magasabb is lehet. Debrecen gazdasági és oktatási szerepkörének további erősítésével és
jelentős befektetők városba vonzásával városvezetői célként került megfogalmazásra, hogy
a város népességszáma 2050-re elérje a 240250 ezer főt.
Debrecen kiterjedt vonzáskörzettel rendelkező regionális központ, ami a munkába járás,
iskolába járás és a városi szolgáltatások elérése kapcsán a közlekedési igényeket is meghatározza. A városba naponta ingázók száma
mintegy 41.500 főre tehető. Az ingázási adatok alapján lehatárolt vonzáskörzet 56 települést foglal magába és hozzávetőlegesen Debrecen 40 km-es körzetét jelenti, ahonnan a település egy órán belül közösségi közlekedéssel megközelíthető. A vonzáskörzet teljes lakosszáma 661 ezer fő, amelyből 34.782 fő ingázik Debrecenbe, vagyis az összes ingázó
83,7%-a a vonzáskörzet településeiről jár be a
megyeszékhelyre. A nyolc település kivételével Hajdú-Bihar megyei településeket tömörítő vonzáskörzet összességében alacsony településsűrűséggel, Debrecen térségi szerepkörét jól mutató és a vonzáskörzet településeit felfűző sugaras közlekedéshálózattal jellemezhető. Az ingázók többsége közösségi
közlekedéssel érkezik, közel 10 ezren azonban
autóval utaznak.
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tehermentesítését jelentő úthálózat tekintetében vannak még hiányok.
A belterületi közúthálózat sugaras-gyűrűs
szerkezetű, hiányos, helyenként kapacitás hiányos körirányú elemekkel. A belterületi úthálózat kb. 84%-a burkolt, ugyanakkor városszerte problémát okoz az útburkolat romló
minősége, a szilárd burkolattal rendelkező
utak 60%-ának kora meghaladja a 15 évet.
A város belterületéről, normál forgalmi körülmények között gépjárművel gyakorlatilag bárhonnan 15 percen belül elérhető a belváros.
Hétköznapokon a csúcsidei torlódások időtartama növekszik és egyre nagyobb területet érint. Ezen időszakok hossza általános tapasztalatok szerint reggel, de délután sem haladja meg a fél órát.
A főbb útvonalakon, csúcsidőszakon kívül a hangolt irányokban jól
lehet közlekedni, viszont a napközbeni 2 perces (egy szakaszon 3 perces) fix jelzőlámpás periódusidő a mellékirányokban hosszú várakozási időt eredményez.
A belvárosba irányuló nagy közúti forgalom
terheli a védendő terület úthálózatát, a parkolási nehézségek a lakók, gyalogosok zavarását,
és növekvő légszennyezést okoznak.
A városközpont közterületen kívüli parkolókkal kifejezetten jól ellátott, azok kihasználtsága viszont a lehetőségekhez képest alacsony. A közterületen történő városközponti
parkolások jelentik a problémák egyik forrását,
emellett nagy területeket használnak a belvárosi értékes közterületekből.
A távolsági áruszállításban a városba vezető főutak és az M35 autópálya nyújtotta közúti kapcsolatok a meghatározók. A város ipari
parkjai és üzemei a külső területeken, a bevezető utak mentén vannak. A belterület egyes
útvonalain (pl. a 4. sz. főút és a 47. sz főút belterületi szakaszán) jelentős a nehézgépjármű
forgalom, így az ebből eredő zaj- és levegőszennyezés. A nehézgépjárművek aránya
közel 9,5% a város főútjain. A vasúti áruszállítás teljesítménye a 100. sz. vasútvonalon a legnagyobb, a várost érintő vasúti áruforgalom
85%-a ezen a vonalon bonyolódik. Jelentős
áruszállítási volumen még a 105. sz. vonalon
(Nyírábrány felé) van.

A Debreceni Repülőtéren az elmúlt
években jelentős forgalom-növekedés történt. 2015-ben közel 180
ezren utaztak itt repülővel, sőt
2016 első öthavi forgalma már meghaladta a
105 ezer utasszámot. Ez a fejlődési ütem nem
csak a légi személyszállításban jelent kihívást,
hanem a repülőtér és környezetének infrastruktúrája vonatkozásában (biztonságos parkolók, járda, akadálymentesség stb.), valamint a kapcsolódó közszolgáltatások (pl. éjszakai járatok) kapcsán is.
A közösségi közlekedési szolgáltatók
közötti
együttműködésben a járatok térbeli és időbeni összekapcsolása, -hangolása hasonló képet mutat, mint bármely megyei jogú város
esetében. Ebben a kérdésben jelentős előrelépést fog hozni az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ (IKKK) tervezett megvalósítása, ahol a vasúti Nagyállomás környezetében közvetlen elérhetővé válnak a helyi és
helyközi közforgalmú közlekedési szolgáltatások, valamint a ma még hiányzó színvonalú
egyéni közlekedési kapcsolati rendszerek
(P+R, B+R, akadálymentes gyalogos kapcsolatok). A tarifarendszer szolgáltatók közötti integráltságának témakörében azonban további tennivalók szükségesek.
Forgalomirányító és információs rendszer-elemek pontszerűen lelhetők fel a városban, egymással nem alkotnak integrált rendszert. A
közúti forgalomirányítás jellemzően statikus,
így nem képes megfelelni a változó igényeknek. Az utastájékoztatásban vannak jó kezdeményezések, de városi szintű, főleg a helyi és
a helyközi közlekedést integráltan kezelő platformok még nem működnek. A jövőre nézve
ugyanakkor kedvező lehet, hogy az EDC Debrecen kifejezetten a Smart City („Okos Város”)
megoldásainak elterjesztésén dolgozik, sok
más mellett a közlekedés témakörében is.
Emellett országos fejlesztések is elindultak pl.
a mobilfizetés és az elektronikus jegyrendszerek bevezetése területén. Az önkormányzati
hatáskörbe utalt feladatok ellátása kapcsán
problémát jelent, hogy Debrecen nem rendelkezik egységes, a tulajdonosi feladatokat, vagyonkezelést segítő részletes és naprakész
adatbázisokkal, térinformatikai rendszerekkel.
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CÉLHIERARCHIA
A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott hosszú távú jövőképpel összhangban, arra épülve célok két szinten kerültek
megfogalmazásra:

ÁTFOGÓ TÁRSADALMI CÉLOK



1. célszinten az átfogó társadalmi célok: a
beavatkozási logika minden szintjére hatással vannak. A „Transforming our world:
the 2030 Agenda for Sustainable Development” c. dokumentum célterületeihez
igazodóan négy területen kerültek meghatározásra.

2. célszinten a közlekedési stratégiai célok: a közlekedési rendszer egyes elemeinek fejlesztésével kapcsolatosak, összességében, egymással kapcsolódva szolgálják az átfogó célok elérését.

A célrendszert a következő ábra foglalja össze.

TÁRSADALOM

KÖRNYEZET

GAZDASÁG

PARTNERSÉG

AT1: Egészégi állapot
javulása

AK1:
Környezetterhelés
csökkentése

AG1: Versenyképes
gazdaság,
foglalkoztatottság

AK2:
Környezetminőség
javulása

AG2: Lakosság
jólétének javulása

AP1: Gazdasági
szereplők, lakosság,
önkormányzat,
kormányzat és a
társadalmi
szervezetek
együttműködése

AK3: Erőforrásokkal
való hatékony
gazdálkodás

AG3: Város jólétének
növekedése, hatékony
városgazdálkodás

AT2: Társadalmi
igazságosság,
méltányosság javulása
AT3: Biztonságérzet
javulása
AT4: Infokommunikációs
társadalom

I: Mobilitási igények és
döntések társadalmi
hasznosság alapú
befolyásolása mobilitásmenedzsment

KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIAI CÉLOK



I1: Közlekedésszervezés
illesztése a hatékony
városirányítási rendszerbe
(intézményrendszer,
szabályozás,
finanszírozás)
I2: Intelligens közlekedési
rendszerek alkalmazása,
támogatása és
összekapcsolása
I3: Felhasználók egyéni
közlekedési döntéseinek
befolyásolását célzó
eszközök alkalmazása
I4: Közlekedők közötti
partnerség,
konfliktuskezelés és a
közlekedési ismeretek
általános bővítése
I5: Városi közlekedési
területekkel való hatékony
gazdálkodás

K: Közösségi
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése

N: Nem motorizált
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése

K1: Összekapcsolás,
intermodalitás javítása

K2: Gyorsaság növelése
és megbízhatóság
javítása

N1: Gyalogos
közlekedés szerepének
felértékelése és az
infrastruktúra
színvonalának javítása

K3: Utaskényelmi
színvonal növelése
K4: Költséghatékony,
innovatív és az
igényekhez illeszkedő
szolgáltatás, hálózat és
üzem kialakítása
K5: Ár-érték arány
javítása, versenyképes
ár elérése

K6: Környezetkímélő
közösségi közlekedés
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N2: Kerékpározás
szerepének
felértékelése és az
infrastruktúra
színvonalának javítása

N3: Korszerű gyalogos
és kerékpáros
megoldások és
rendszerek befogadása

AP2: Nemzetközi
kapcsolatok erősítése

M: A motorizált egyéni
közlekedés és az
áruszállítás kedvezőtlen
hatásainak csökkentése
M1: Elektromos és más zéró
emissziós egyéni közlekedési
eszközök használatának
ösztönzése, prioritása
M2: Járműforgalom
mérséklése a
járműkihasználtság
növelésével
M3: Infrastruktúra jobb
kihasználása, szolgáltatási
színvonalának javítása a
fenntarthatóság figyelembe
vételével
M4: Parkolási hatékonyság
javítása, a közlekedési módok
összekapcsolásának javítása a
városi környezet terhelésének
csökkentése érdekében
M5: Áruszállítás
hatékonyabbá tétele a
környezeti terhelés, városi
környezet igénybevételének
csökkentése érdekében
M6: Repülőtér
elérhetőségének,
vonzerejének növelése

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁRSADALMI CÉLKITŰZÉSEK

A közlekedési szerkezet hatékonyabbá, illetve
fenntarthatóbbá alakításával az átfogó társadalmi célokban is jelentős javulás érhető el.

A mobilitási szokásokat jelentősen befolyásolják a társadalmi-gazdasági jelenségek (az
érintett lakosság száma és korosztályi összetétele, a lakási szokások, jövedelmi helyzet
stb.). A jelenlegi trend alapján az egyéni motorizált közlekedés további térnyerése várható,
mely a forgalmi torlódások okozta utazási időveszteség és a környezet terhelésének növekedését okozza.
A Mobilitási Terv jövőképe és célrendszere
egy társadalmilag hatékony közlekedési mód
szerinti összetétel elérését szolgálja.
Beavatkozás nélkül a fenntartható közlekedési módok (közösségi közlekedés, gyalogos
és kerékpáros közlekedés) visszaszorulása, ezzel párhuzamosan pedig az egyéni motorizált
közlekedés további térnyerése várható. A Mobilitási Terv célja a negatív trend hatásainak
semlegesítése, biztosítva mind a mobilitási
igények kielégítését, mind a városi környezet
élhetőségének fenntartását, további javítását.
A kitűzött cél a prognózisok szerint akár optimistának is tekinthető, azonban a Mobilitási
Tervben szereplő eszközök megvalósítása
esetén, megfelelő technikai fejlődés és társadalmi-gazdasági változások esetén elérhető.
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beavatkozás nélkül
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CO2 kibocsátás előrejelzése és célkitűzései

A közlekedés okozta üvegházhatású gáz
(ÜHG) kibocsátások csökkenése elsősorban az
egyéni motorizált közlekedés arányának a jelenlegi szint közelében történő megállításával,
tartásával érhető el. Kiegészítő intézkedés lehet a fenntartható (csökkentett vagy zéróemissziós) járművek előnyben részesítése.
A városi (elsősorban tranzit) teherszállítás szabályozásával és elkerülő utak építésével a teherszállítás okozta nitrogénoxid kibocsátás
csökkenthető.
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gyalogos,
kerékpáros

egyéni
motorizált

beavatkozás nélkül

cél

A Mobilitási Terv céljainak megvalósulását segítő eszközök a Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia eszközrendszeréhez igazodóan két típusra: un. fejlesztési és
menedzsment eszközökre oszthatók.
A célrendszerhez igazodóan megfogalmazott
fejlesztési eszközök (21 db) infrastrukturális
fejlesztéseket, jármű és egyéb rendszer beruházásokat foglalnak magukba.
A menedzsment eszközök (15 db) a közlekedési rendszer működési, szabályozási, finanszírozási és intézményi típusú beavatkozásait
tartalmazzák.
A célok és az eszközrendszer kapcsolatát a következő ábrák mutatják.

Közlekedési szerkezet alakulása és célkitűzések (napi utazásszám, ezer utazás db)

A célrendszer alapján levezetett eszközrendszer megvalósításával az egyéni motorizált
közlekedés arányának növekedése lassítható/megállítható, a közösségi közlekedés részesedésének csökkenése megállítható-, a
gyalogos és a kerékpáros közlekedés aránya
pedig növelhető.
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KÖZLEKEDÉS-STRATÉGIAI CÉLOK
ÉS FEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK
KAPCSOLATA

FE1

Közösségi közlekedés intermodalitásának, összekapcsolásának fejlesztése

FE2

Közösségi közlekedés előnyben részesítése

FE3

Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók, csomópontok, járművek fejlesztésével

FE4

A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez

FE5

Elektromos, illetve megújuló energiával
működő közösségi közlekedési járművek
és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

FE6

Akadálymentes, biztonságos gyalogos
infrastruktúra fejlesztése a forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú
területeken

KÖZLEKEDÉS-STRATÉGIAI CÉLOK
ÉS MENEDZSMENT ESZKÖZÖK
KAPCSOLATA

ME1

Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése

ME2

SUMP elvek illesztése a városi tervezés,
szabályozás rendszerébe

ME3

Közlekedési célú támogatások optimalizálása

ME4

Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás
bevezetése a közösségi közlekedésben

ME5

Intelligens, integrált utastájékoztatási
rendszer kialakítása

ME6

Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása

ME7

Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát módok, elektromobilitás ösztönzése érdekében

ME8

Szemléletformálási program a célok elérésének elősegítésére

FE7

Forgalomcsillapított területek bővítése,
fejlesztése

ME9

Ösztönző tarifarendszer bevezetése

FE8

Külső lakóterületi gyalogos infrastruktúra bővítése, fejlesztése

ME10

FE9

Hiányzó kerékpáros hálózati kapcsolatok
kiépítése

Üzemeltetői, döntéshozói intézményi hatékonyság javítása

ME11

FE10

Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése

Forgalmi igények befolyásolása, csúcsidei
terhelés csökkentése

ME12 Intézményi rendszer javítása

FE11

Kerékpárparkoló, -tároló hálózat bővítése

ME13 Átfogó parkolás-szabályozás

FE12

Közbringa rendszer kiépítése

FE13

Elektromos töltőhálózat és elektromos
autó megosztási rendszer kialakítása az
egyéni közlekedés számára

FE14

Nagyforgalmú közúti csomópontok biztonságosabbá alakítása, akadálymentessé tétele

FE15

Hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése, kapacitásnövelése: ipari parkok, repülőtér,
új lakóterületek felé

FE16

Hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása

FE17

Útállapot általános javítása

FE18

Intelligens városi parkolási rendszer kialakítása

FE19

Vasút áruszállítási célú infrastruktúra-fejlesztése

FE20

Városi koncentrált rakodóhelyek kialakítása

FE21

Elkerülő és városi be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

ME14 City logisztika hatékonyabbá tétele
ME15
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Intelligens megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben

„I” Mobilitási
döntések és
döntések
társadalmi
hasznosság
alapú
befolyásolása

„K” Közösségi
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése

„N” Nem
motorizált
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése

„M” Motorizált
egyéni közlekedés
és az áruszállítás
fenntartható,
városi térség
fejlesztésével
harmonizáló
megoldásainak
ösztönzése

PROJEKTEK



A projektek megvalósíthatósága: az előkészítettség, a területhasználat változása,
a társadalmi elfogadottság, hosszú távú finanszírozhatóság szempontjai mentén.
A megvalósítandó projektek az értékelés
eredményei alapján három kategóriába sorolhatók:

A Mobilitási Terv eszközrendszeréhez kapcsolódó projektlista hosszú iterációs folyamat
eredményként állt elő. A projekt adatbázis
alapját a következők jelentették:


a helyi jelentőségű fejlesztési elképzelések vonatkozásában Debrecen ITS-ében
és ITP-jében szereplő, valamint a város
egyéb közgyűlési határozataiban elfogadott és a Mobilitási Terv szempontjából
releváns projektek;
 Debrecen és vonzáskörzetét érintő országos és regionális jelentőségű projektek tekintetében pedig a Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, illetve
az IKOP 2015. és 2016. évi fejlesztési kereteit meghatározó kormányhatározatokban nevesített projektek
 a Mobilitási Terv beavatkozási logikája.
A projektek értékelésére a projektek rangsorolása, ez alapján a fejlesztések ütemezésére
alapvetően két szempont alapján került sor:
A társadalmi hasznosság: a társadalmi hatásainak (a használók számának, közvetlen közlekedési hatásainak és társadalmi hatásainak
számbavétele) és beruházási és működési
költségeinek számbavétele alapján.

Eszközcsoport

Kerékpáros- és
gyalogos
infrastruktúrafejlesztési projektek
Közösségi közlekedésfejlesztési projektek
Közútfejlesztési
projektek
Menedzsment
eszközök
körébe tartozó
projektek
Összes projekt



2020 (2023)-ig megvalósítandó projektek
(a társadalmilag hatékony és megfelelően
előkészített projektek)
 2030-ig megvalósítandó projektek
 Távlati fejlesztések (megvalósításuk 2030at követően mérlegelendő)
Az I. ütem illeszkedik a 2014-2020-as EU-s
költségvetési ciklushoz, azaz az utolsó éve
2020, azonban a beruházások tényleges befejezésének határideje 2023. december 31.
Az állami kompetenciába tartozó projektek
szerepelnek a projektlistában, tekintettel arra,
hogy jelentősen hozzájárulnak a város közlekedés stratégiai céljainak megvalósításához,
rangsorolásukra azonban nem került sor.
A táblázat alapján látható, hogy az I. ütembe
sorolt projektek átlagos társadalmi hatékonysága és megvalósíthatósága jelentősen meghaladja a II. és III. ütembe sorolt projektekre
vonatkozó értékeket.

I. ütem (2016-2020)

II. ütem (2020-2030)

Projektek
száma

Átlagos
társadalmi
hatékonyság

Átlagos
megvalósíthatóság

Projektek
száma

Átlagos
társadalmi
hatékonyság

Átlagos
megvalósíthatóság

Projektek
száma

28

25

3,2

6

5,5

2,7

1

1,1

3,3

7

11

3,4

3

10,4

2,6

2

0,7

2,4

16

11

2,7

2

14,3

1,3

3

1,3

1,8

17

80

3,0

68

32

3,1

11

7,6

1,6

6

0,7

1,8
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III. ütem (2030-)
Átlagos
Átlagos
társamegvalódalmi
síthatóhatéság
konyság

Valamennyi menedzsment eszközhöz kapcsolódó projekt kiemelt helyen szerepel a beavatkozási prioritási rangsorban, megvalósulásuk 2020-ig javasolt. A működési, szabályozási, finanszírozási és intézményi típusú beavatkozások az összközlekedési szemlélet
erősítésével magas társadalmi hatékonyságot
eredményeznek, hiszen a közösségi közlekedési projekteket támogatva az egész városra
kiterjedő hatással bírnak a magas érintett
használószám okán. Ugyanakkor megvalósíthatóságuk nem igényel nagy horderejű beavatkozásokat, társadalmi elfogadottságuk
kielégítő és finanszírozhatóságuk sem ütközik
akadályba, mivel viszonylag alacsony forrásigénnyel rendelkeznek.
A kerékpáros, valamint gyalogos infrastruktúra fejlesztési projektek megvalósíthatóság
szempontjából kivétel nélkül kielégítőre, illetve magasra értékelhetők. Azon belül a hálózati jellegű projektek legtöbbje magas társadalmi hasznossággal és viszonylag kis beruházási költségigénnyel jár, ennek megfelelően
társadalmi hatékonyságuk is többnyire magas.
A hálózati hatás érdekében megvalósításuk
egy ütemben, egymáshoz kapcsolódóan javasolható.

A közösségi közlekedési projektek többsége
a 2020-ig, kisebb része a 2030-ig megvalósítandó csoportba sorolható. Az I. ütemben
megvalósításra javasolt fejlesztések az érintett használók magas számából eredően magas társadalmi hatékonysággal járnak. Megvalósíthatóságuk is kielégítő a nagy részükhöz
elérhető, nevesített forrásoknak, valamint a
kapcsolódó engedélyezési, előkészítési eljárások előrehaladottságának köszönhetően.
A közösségi közlekedési fejlesztések kiemelt
projektje az intermodális közösségi közlekedési központ, melynek megvalósítása kiugróan magas költséggel jár a többi közösségi
közlekedési fejlesztéssel szemben, azonban
létesítése az egész városra és vonzáskörzetére
kiterjedően érzékelhető közlekedési hatással
jár, hozzájárul továbbá egyéb, nagy horderejű
közlekedésfejlesztési beruházás hatékonyságához is.
A közútfejlesztési projektek többsége a
2020-ig megvalósítandó fejlesztések közé tartozik, az egész városra kiterjedő hatásuk miatt.
Így a magas érintett használószám magas társadalmi hasznosságot eredményez, amely a
közútfejlesztési projektekre jellemző magas
beruházási költségigényt jól kiegyensúlyozza.
Ebben a körben előfordulnak útfelújításra, illetve a hiányzó kapcsolatok biztosítására irányuló beavatkozások egyaránt.
I. ütem
(20162020)

Tevékenység/Feladat
Fejlesztési eszközökbe tartozó projektek
Az I. ütemben szereplő projektek előkészítése
Az I. ütemben szereplő projektek megvalósítása
A II. ütemben szereplő projektek előkészítése
A II. ütemben szereplő projektek megvalósítása
Távlati fejlesztések előkészítése
Távlati fejlesztések megvalósítása
Menedzsment eszközökbe tartozó projektek
Az I. ütemben szereplő projektek előkészítése
Az I. ütemben szereplő projektek bevezetése
Az I. ütemben szereplő projektek működése és kiértékelése
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II. ütem
(20202025)

II. ütem
(20252030)

III.
ütem
(2030-)

KÖLTSÉGTERV

INDIKÁTOROK, MONITORING

A Mobilitási Terv által javasolt projektek várható beruházási költségét a táblázat foglalja
össze eszköz-csoportonként a különböző időtávokra.

A Mobilitási Tervben a célokhoz, intézkedésekhez rendelt, “SMART” kritériumokat kielégítő indikátorok biztosítják a valós és releváns
információk nyújtását az eszközök, azon keresztül pedig a célok teljesüléséről.

2020-ig
kerékpáros
és gyalogos
közlekedés
közösségi
közlekedés
közúti közlekedés
menedzsment eszköz
Összesen

20202030

2030
után

Össz.

10,1

5,8

0,6

16,5

44,8

16,2

14,4

75,4

35,8

1,8

1,5

39,1

5,8
96,5

Az indikátor-készlet lefedi a Mobilitási Terv cél
és eszközrendszerének valamennyi szintjét.


Az output indikátorok a beavatkozások/fejlesztések egyszerű fizikai kimeneteleit (pl. létrehozott infrastruktúra hossza,
beszerzett járművek száma, szolgáltatási
teljesítmény stb.).
 Eredmény-indikátorok a közvetlen, a közlekedési rendszer jellemzőiben bekövetkező változásokat (pl. utasszám változás,
kibocsátás volumene stb.).
 Hatás-indikátorok a tágabb, közvetlenebb
társadalmi szinten jelentkező hatásokat
(pl. a gyorsabb utazás által elért utazási
idő megtakarítás társadalmi költség megtakarítása) mérik.
A monitoring rendszer kialakítása során fejleszteni kell a megfogalmazott indikátorok
gyűjtését, feldolgozását. Az indikátor készlet
alapvetően alábbi alapadat körre támaszkodik.

5,8
23,8

16,5

136,8

A várható beruházási költségek (milliárd forint)

Ahogy látható, a projektek többségét az időtáv elején javasoljuk megvalósítani. Ennek oka
az, hogy az időszak elején várható eseményekre/jelenségekre pontosabb előrejelzés
készíthető, így az azokra adandó válasz is
konkrétabb lehet.
FINANSZÍROZÁSI TERV
A terv készítésekor csak a 2020-ig várhatóan
rendelkezésre álló potenciális finanszírozási
források ismertek, így a későbbi időtávra ütemezett projektek esetén a források nem tervezhetők.
A 2020-ig megvalósítani javasolt projektek jelentős része rendelkezik finanszírozással.
2020-ig
forrás
nélkül

20202030

8,8

1,4

5,8

0,6

25,2

19,6

5,5

25,1

34,7

1,2

1,8

1,5

3,0

2,5

0,0

0,0

71,7

24,5

13,1

27,1

2020-ig
forrással
kerékpáros
és gyalogos
közlekedés
közösségi
közlekedés
közúti közlekedés
menedzsment eszköz
Összesen



2030
után





A projektek várható finanszírozása (milliárd forint)
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A közlekedési teljesítmények nyomon
követésének alapvető pillére a forgalmi
becslések felhasználása, amelyek már kidolgozott, jól működő módszertanra alapozva viszonylag jól hozzáférhető adatokat biztosítanak.
Kiemelt adat emellett a használók elégedettségének általános felmérése, illetve
azon belül specifikusan a közösségi közlekedéssel való megelégedettség elkülönült
vizsgálata.
Önálló mérési rendszer felállítására azonban nem minden indikátor esetében van
szükség, hiszen bizonyos költség-, és
egyéb tényadatok a jelenlegi nyilvántartási rendszerekből is kinyerhetők.

2. BEVEZETÉS
2.1. A MOBILITÁSI TERVEZÉS CÉLJAI

„A fenntartható városi mobilitási tervek a kiegyensúlyozott fejlődést és a különféle városi mobilitási módozatok jobb integrációját szolgálják. Ez a tervezési
koncepció aláhúzza, hogy a városi mobilitás elsősorban az emberekről szól. Ezért hangsúlyozza a polgárok és az érdekelt felek bevonásának fontosságát és
elősegíti a mobilitási magatartás megváltozását.”

A közlekedés alapvető és mindennapos társadalmi szükséglet, működése alapfeltétele a
gazdaságnak is. Horderejét kifejezően mutatja, hogy az EU-ban a közlekedési ágazat
mintegy 10 millió embert foglalkoztat, illetve
a bruttó hazai termék (GDP) majd 5 %-át adja.
Emellett az EU népességének közel 70 %-a városokban él, ott, ahol az EU GDP-jének mintegy 85%-át előállítják, és aminek köszönhetően az utazások többségének kezdete és
vége is a városokhoz kapcsolódik.
A városokban egyre nagyobb kihívást jelentenek ugyanakkor a forgalmi torlódások, a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátás és a
zajterhelés, illetve a közlekedési balesetek is.
Amellett, hogy a mobilitás kezelése és a város
hatékony működtetése egyre nehezebb feladat elé állítja a városvezetőket, problémaként jelentkezik az is, hogy a városi mobilitás
még mindig erősen támaszkodik a hagyományos tüzelőanyaggal működő személyautókra.
Mivel a közlekedés alapvető a mindennapi
élethez, a hatékony városi mobilitás a társadalmi-gazdasági fejlődés kívánt irányába hathat, elősegítheti a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés kedvező alakítását.
A városi mobilitáshoz kapcsolódó kihívásokat
nem lehet már a hagyományos módokon kezelni. Ritmusváltásra van szükség a fenntarthatóbb fejlődés, a versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszerekkel kapcsolatos célok teljesülése érdekében. Ehhez nyújt
segítséget a fenntartható városi mobilitási tervezés is.

/Európai Bizottság közleménye - Együtt a versenyképes
és erőforrás-hatékony városi mobilitás felé 2013./

A városok számára a Mobilitási Terv célja,
hogy fenntartható és integrált megoldásokat
kínáljon a városi közlekedési problémák megoldására, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és
energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez. Célja, hogy:
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a városban élőknek és a városba látogatóknak legyen lehetősége választani a
közlekedési alternatívák között célpontjaik eléréséhez, számukra jó szolgáltatási
színvonalú, kedvező ár-értékarányú közösségi közlekedés álljon rendelkezésre
javuljon a biztonság és az itt élők biztonságérzete
javuljon a környezet állapota: csökkenjen
a levegőszennyezettség, a zajterhelés és
az energiafelhasználás
javuljon a személy- és áruszállítás költséghatékonysága
a tervben megfogalmazott intézkedések
járuljanak hozzá a városi környezet vonzerejének növeléséhez és minőségének javulásához.

éghajlatváltozást előidéző folyamatok
mérséklése, illetve az elkerülhetetlen következményekre való felkészülés és alkalmazkodás, a rendelkezésre álló eszközökkel.

Fenntarthatóság iránti elköteleződés

Debrecen MJV Önkormányzata 2015 novemberében az országban elsők között kezdte
meg Fenntartható Városi Mobilitási Terv kidolgozását. A város fenntarthatóság iránti elkötelezettségét jól jelzi számos ehhez kapcsolódó kezdeményezésben való részvétele, valamint azon elkészült fejlesztési tervek, stratégiák, programok is, amelyben a társadalmi,
gazdasági és környezeti fenntarthatóság aspektusai hangsúlyosan megjelennek.













A város évek óta tagja a CIVITAS hálózatnak, melynek keretében 2005-2009 között szerepet vállalt a MOBILIS projektben,
ahol egyrészt a közösségi közlekedés vonzóbbá tételét, másrészt új, a fenntarthatóságot célzó kutatásokat és kísérleti jellegű
intézkedések, beruházások kipróbálását
célozta meg.
Debrecen 2016-tól tagja a magyar CIVITAS hálózatnak is, mely a nemzetközi hálózathoz hasonlóan támogatja az innovatív elemeket, technológiákat és infrastruktúrákat integráló fenntartható városi közlekedéspolitikát.
A város 2011 óta elkötelezett résztvevője
a fenntartható városi közlekedésért minden év szeptemberében megrendezésre
kerülő Európai Mobilitási Hét eseménynek.
A kerékpárosokért tett erőfeszítéseiért
Debrecen már 2010-ben elnyerte a Kerékpárosbarát település címet.
A város rendelkezik Környezetvédelmi
Programmal, melynek „mozgásterét” az
EU Fenntarthatósági Stratégiája, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint
a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvények előírásai jelöli ki.
2006-ban Debrecen a közlekedés olyan
fejlesztési tervét tűzte ki célul, mely a
fenntarthatóságot, a hosszú távú működőképességet elsődleges célként fogalmazta meg. Gyakorlatilag ennek továbbfejlesztése és aktualizálása a 2013-ban készült Fenntartható Közlekedésfejlesztési
Stratégia és Program.
A város fenntarthatóság iránti elkötelezettségét jelzi az is, hogy közeljövőben kidolgozásra kerülhet a város Települési Klímastratégiája, amelynek célja a globális
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2.2. A MOBILITÁSI TERVEZÉS MÓDSZERE

Az ábra, ami nem folyamatábra, azt mutatja
be, hogy az egyes gyűjtőfogalmak alá mely
rész-fogalmak értendők.

ALAPFOGALMAK

városi (autóbusz, trolibusz,
villamos, metró, stb.)

Személyszállítás

A Mobilitási Terv szövegkörnyezetében használt alapfogalmak, kifejezések, rövidítések az
egyértelműség és a közérthetőség érdekében
a dokumentum 1. és 2. mellékletében kifejtésre kerülnek.
A Mobilitási Tervben használt legfontosabb
alapfogalmakat itt is kiemeljük:
Mobilitás: a mobilitás eredetileg mozgékonyságot, mozgásképességet jelent, a Fenntarható Városi Mobilitási Tervben a felmerülő
helyváltoztatási, közlekedési igények általános, összefoglaló fogalmaként használjuk,
függetlenül attól, hogy a helyváltoztatás milyen indokkal, hol, mikor és milyen eszközzel
valósul meg.
Közlekedési módok: a közlekedés eszköze
szerint a motorizált egyéni közúti közlekedés
(személygépjárművel végzett utazások), a
nem motorizált egyéni közlekedés (gyaloglás
és kerékpározás), a közösségi közlekedés és
azon belül a vasút, autóbusz, villamos, trolibusz stb., a légi és a vízi közlekedés.
Közlekedési szegmensek: a közlekedés alanya (személy- vagy áruszállítás), a helyváltoztatás, szállítás távolsága (települési helyi, elővárosi vagy országos) és a fent említett közlekedési mód alapján képzett csoportok, mint pl.
helyi (települési) közösségi közlekedés, elővárosi, regionális, illetve országos közforgalmú
személyszállítás, ahol a két utóbbit távolsági
közösségi közlekedésnek is nevezzük, továbbá a városi áruszállítás.
A közlekedés egyes részterületeinek egymáshoz történő kapcsolódását a következő ábra
mutatja, mely a mobilitással kapcsolatos fogalmakat rendezi össze annak érdekében,
hogy a fenntartható Mobilitási Tervben egységes szóhasználatot teremtsen.

Közösségi közlekedés

elővárosi (autóbusz, vasút
stb.)
távolsági (autóbusz, vasút,
vízi, légi, stb.)

gyalogos
Nem motorizált egyéni
közlekedés
kerékpáros

Áruszállítás

Motorizált egyéni
közlekedés

vasúti

Távolsági, települések
közötti

közúti

City logisztika: városon
belüli

egyéb (vízi, légi,
csővezetékes, stb.)

A közlekedési szegmensek és módok

A TERVEZÉS FOLYAMATA
A Fenntartható Városi Mobilitási Tervek kidolgozásához és végrehajtásához készített EU-s
módszertan a tervezést önmagába visszatérő,
ciklikus folyamatként határozza meg. Ennek
értelmében a terv jóváhagyásával nem ér véget a Mobilitási Terv életciklusa, a kitűzött célok megvalósulásának folyamatos nyomon
követésével és a terv rendszeres felülvizsgálatával a Mobilitási Terv a város közlekedési fejlesztéseihez hosszú ideig iránytűként szolgálhat. A Mobilitási Terv kidolgozásának főbb feladatlépései az alábbiak szerint foglalhatók
össze.
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A Mobilitási Terv kidolgozásának főbb feladatlépései (Forrás: „ÚTMUTATÓ – Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása és
végrehajtása” 14. old. (Brüsszel, 2014. ápr., www.bump-mobility.eu) alapján továbbfejlesztve (saját szerk.)

A mobilitási tervezés során kiemelten fontos
szempont a széleskörű és érdemi partnerség
megvalósítása a tervezés és a megvalósítás fázisában egyaránt. Az érintettek bevonásával a
tervezés során a városi mobilitást érintő döntések, így maga a Mobilitási Terv is nagyobb
legitimációt nyer, elfogadottsága támogatottsága erősödik.

Ez a konzultatív tervezési hozzáállás előfeltétele annak, hogy a lakosság és a különböző
érintettek magukénak érezzék a Mobilitási
Tervet és ahhoz kapcsolódó intézkedéscsomagokat. Nagyobb társadalmi támogatottsággal a megvalósítás is hatékonyabbá, gördülékenyebbé válhat.
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A fentieket szem előtt tartva Debrecen MJV
Önkormányzata a Mobilitási Terv kidolgozása
során kiemelt figyelmet fordított az érintett
szereplők bevonására, a munkát teljes folyamatában igyekezett kommunikálni, minden
lényeges lépésben együttműködni, együtt
gondolkozni a helyi, a vonzáskörzeti és a mobilitás tervezés szempontjából érintett országos szervezetek szakembereivel, főbb véleményformálókkal és a lakossággal. Az érintett
partnereket a célcsoportra jellemző sajátosságoknak leginkább megfelelő kommunikációs
csatornákon keresztül igyekezett megszólítani.
A partnerségi tervezés keretei a mobilitás tervezéshez kapcsolódó nemzetközi és hazai útmutatók és szakmai ajánlások (pl.: „Tájékoztató a Fenntartható Városi Mobilitási Tervek
készítéséhez”), valamint a közösségi tervezés
Debrecenben alkalmazott gyakorlatának figyelembe vételével a Partnerségi Tervben kerültek meghatározásra a tervezési munka kezdetén.

A Partnerségi Terv a módszertani alapelvek
rögzítése mellett azonosítja a partnerségi folyamat résztvevőit, elemzi a köztük lévő kapcsolatrendszereket, ismerteti az egyeztetések
folyamatát, szintjeit és szervezeti rendjét.
Meghatározza a partnerségi egyeztetések lehetséges eszközeit és módszereit, továbbá
megadja a tervezett partnerségi lépések hozzávetőleges ütemezését is. A Partnerségi Terv
alapján a szakmai és társadalmi részvétel folyamatos biztosítása érdekében munkacsoportok kerültek kialakításra a tervezés irányítása, a mobilitás-tervezésben érintett önkormányzati osztályok együttműködése, és a civil
és gazdasági szereplők bevonása érdekében.
A munkacsoportok a tervezési fázisban a főbb
mérföldkövekhez kapcsolódóan üléseztek.
A munkacsoportokon túl számos intézményvezető, gazdasági szereplő, valamint civil
szervezet képviselője került megkeresésre,
szakmai egyeztetés, illetve írásbeli javaslattétel és a készülő dokumentumok véleményezése céljából. A környező településekkel való
kapcsolattartás, amely javaslattételre, észrevételezésre terjedt ki, szintén irányítottan, írásos formában zajlott.
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A szélesebb körű társadalom bevonására nyílt
egyeztetés keretében került sor, melynek során a helyi lakosság a városi honlapon és médiában folyamatos tájékoztatást kapott a
fenntartható mobilitás-tervezés előre haladásáról, főbb eredményeiről, aktuális eseményeiről.
A folyamatos tájékoztatás mellett a helyi lakosság bevonásának fontos eszközét jelentették a város honlapján megjelentett online kérdőívek is, amelyek jellegükből adódóan nem
tekinthetők ugyan reprezentatív felmérésnek,
de a magas kitöltési aktivitás révén a helyi lakosság szélesebb rétegének hatékony bevonására nyújtottak lehetőséget. A kérdőívekben megfogalmazódó helyi észrevételek,
olyan szubjektív tényezőkre is felhívták a terv
készítőinek figyelmét, amelyek a rendelkezésre álló adatokból, dokumentum-elemzésekből, felmérésekből nem feltétlenül, vagy
nem a lakosság által jelzett hangsúllyal jelentek meg.
A helyzetelemzés fázisában megjelentetett
első kérdőív célja az volt, hogy információt
gyűjtsön a közlekedés helyzetének értékeléséhez, valamint támpontot adjon a lakosság
által fejlesztést igénylő mobilitási problémákról, a problémák mellett azon adottságokra és
követendő példákra is fókuszálva, amelyre a
stratégiai terv későbbi fázisaiban, így a cél és
intézkedésrendszer kialakítása során építeni
lehet.

Tanuló
23%

Dolgozó
67%

Az online kérdőív a város honlapján 2016. március 4-20. között volt hozzáférhető. Célcsoportját Debrecen lakossága és a városba ingázók köre jelentette. A kérdőívet 1.733-an töltötték ki, amely egyéni észrevételek megfogalmazására is lehetőséget nyújtott.
A kérdőívek eredményei a hagyományos adat
és dokumentum-elemzésre építő helyzetfeltárást kiegészítve, megalapozottabb helyzetkép felvázolását tettek lehetővé.
A mindenki számára hozzáférhető nyilvános
kérdőívek mellett a vállalkozások mobilitási
helyzetének, áruszállítási gyakorlatának és
igényeinek részletesebb felmérésére szintén
kérdőíves felmérés elvégzésére került sor
2016 májusában, közel 140 vállalkozás megkeresésével. A vállalkozások mobilitási kérdőívét
25 vállalkozás töltötte ki, amelyek összességében 4.300 főt foglalkoztatnak. Közöttük termelő, kereskedelmi és logisztikai vállalkozások egyaránt megtalálhatók.
A kérdőívek összegző értékelései a városi honlapon megjelentetésre kerültek1.

A város
környékén él,
rendszeresen
bejár
Debrecenbe
11%

Álláskereső
4%
Debrecenben
él

Gyes, gyed
1%
Egyéb, 1%

A lakossági mobilitási kérdőív válaszadói

1

http://portal.debrecen.hu/hirek/helyi/fentarthatomobilitasitervkerdoiv20150519.html
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Csak
alkalmanként
jár a városban
4%

A TERVEZÉS SORÁN ALKALMAZOTT
MÓDSZEREK



A Mobilitási Terv a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapuló, de a hazai tervezési közegbe illesztett és a helyi sajátosságokhoz igazított tervezési módszertan szerint készül.
A Mobilitási Terv időtávját tekintve,





részben hosszú távú fejlesztési stratégia,
30 éves kitekintéssel,
 részben rövid és középtávú, operatív intézkedési terv 2023-ig, a jelenlegi támogatási periódus beruházási időszakának a végéig.
A Mobilitási Terv az eddigi közlekedéstervezési gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt
helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek összehangolására, szakít az egyoldalú,
hagyományos ágazati megközelítéssel, a közlekedési kérdéseket komplexen kezeli.
A Mobilitási Terv szakmai megfelelőségével
szemben az egyik legfontosabb elvárás az átgondolt, következetes beavatkozási logika
kidolgozása, amelyben az egyes lépések egymásra épülése, a közöttük lévő logikai kapcsolatok biztosítása kulcsfontosságú:

a célrendszerhez, eszközrendszerhez rendelt indikátor készlet reagálva a helyzetelemzésben feltárt adottságokra, problémákra
a célrendszerből, eszközrendszerből felülről levezetett, a projektek megvalósításának értékelésével alátámasztott indikátor
célértékek.

A Mobilitási Terv újszerű megközelítése szerint:












a problémák azonosítása, priorizálása
a fejlesztési szükségletek azonosítása
a célrendszer megfogalmazása
a jövőkép illesztése a célrendszerhez
a célok eléréséhez szükséges eszközök (beavatkozások, intézkedések) megfogalmazása
 az eszközrendszer további részletezéseként a projektek megfogalmazása
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A kínálati oldal bemutatása közlekedési
módonként vizsgálja, hogy azok infrastrukturális, eszközellátottsága hogyan
felel meg az utazási igényeknek, abban
mind a jelenlegi helyzet értékelésében,
mind a célok, beavatkozások területén
megjelenik integrált megközelítés.
Nemcsak a város szűken értelmezett területét, hanem a közlekedési szempontból
releváns vonzáskörzetét is figyelembe veszi
A helyzetelemzés a hagyományos adat és
információ-elemzés mellett épít a partnerségi tervezés, így workshop-ok, szakértői interjúk, kérdőívek eredményeire.

A közlekedés költségeinek és hasznainak
átfogó számbavétele, elemzése mind a
helyzetfeltárás, mind a cél és intézkedési
rendszer ismertetése során hangsúlyos
szerepet kap.
A célok és eszközök az utazási szokások és
igények alapján, szolgáltatási szegmensenként kerülnek levezetésre.







Eszközrendszerében az infrastruktúra és
járműfejlesztésekre összpontosító fejlesztési eszközök mellett hangsúlyosan
jelennek meg a szolgáltatás fejlesztésre, a
közlekedési komfort javítására, szervezetfejlesztésre, szabályozási kérdésekre, IT
fejlesztésekre, finanszírozásra irányuló
menedzsment eszközök is.
A tartalom meghatározását követően az
eszközök és a projektek értékelése változatelemzési logika mentén, kiterjesztett
költség-haszon elemzési módszerrel történik, melynek főbb feladatlépései az
alábbiak szerint foglalhatók össze:
 Megvalósíthatóság
értékelése,
amelynek keretében az előkészítettség (műszaki tervek, engedélyek,
jogszabályi ill. szervezeti háttér rendelkezésre állása), területhasználat
változása, társadalmi elfogadottság
és hosszú távú finanszírozhatóság
(beruházási, illetve működési költségek biztosítottsága) vizsgálatára kerül sor.
 Társadalmi hasznosság értékelése a
társadalmi költségek és a társadalmi
hatások (pénzben kifejezett társadalmi hasznok) értékelésével
 Költségbecslés
 Forgalmi modellezés, forgalom
becslése
 Hatások becslése
 Rangsorolás, ütemezés megvalósíthatósága és társadalmi hasznossága
alapján

az önkormányzatnál rendelkezésre álló
alapadatok és adatbázisok a helyi társadalmi és gazdasági jellemzőkre, a közlekedési infrastruktúrára és szolgáltatásokra
vonatkozóan
 a városi szolgáltatók és üzemeltető cégek,
mint a közösségi közlekedésért felelős
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. vagy a fizető parkolást üzemeltető DV Parking Kft.
infrastruktúra és üzemeltetési-forgalmi
adatbázisai
 helyi civil szervezetek, mint a Debreceni
Regionális
Közlekedési
Egyesület
(DERKE) vagy a Magyar Kerékpárosklub
Debreceni Területi Szervezete, mennyiségi és minőségi adatai, információi a jelenlegi szolgáltatásokról.
A fentiek alapján a Mobilitási Terv készítése
során csak a szükséges mértékű új adatgyűjtésre (pl. hiányzó adatok mérésére, adatfrissítésekre) került sor. A hangsúly az adatok és információk összerendezésére, a mobilitás-tervezés szempontjából levonható következtetések, lényegi megállapítások megfogalmazására irányult.
Ehhez a Mobilitási Terv készítése és nyomon
követése igényelte önálló, új adatbázisok létrehozását, mint például:
 jelenlegi mobilitási jellemzőket és folyamatokat leíró adatbázis(ok)
 közösségi tervezéshez kapcsolódó partnerségi adatbázis
 a Mobilitási Terv programozási szintjét jelentő projekt és indikátor adatbázis kialakítását.
A megfelelő elemzések elvégzése érdekében
a tervezési fázisban sor került a várost és közvetlen környezetét felölelő forgalmi modell
felállítására is, amely a 2010. évi Közlekedésfejlesztési Tervhez készült modellen alapul, figyelembe veszi az Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ tervezése során előállított jellemzőket, tovább fejlesztve azokat a jelen tárgyú mobilitás-tervezés igényei szerint.

A TERVEZÉS ADAT HÁTTERE
A Mobilitási Terv épít a város meglévő koncepcióira, stratégiai dokumentumaira, terveire, az
azokban összegyűjtött és mobilitás tervezés
során használható adat és információ tartalomra.
Emellett a tervezés számos olyan, már meglévő adatbázisra is támaszkodik, amelyek valamely szervezet / intézmény / egyéb érintett
nyilvántartása alapján rendelkezésre állnak, a
mobilitás tervezés során aktuális és releváns
információkkal szolgálnak. Ilyenek például:


a Központi Statisztikai Hivatal éves adatai
és 2011-es népszámlálási adatbázisa
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táspolitika és az intézményrendszer területeire fókuszáló, ún. menedzsment eszközeinek
megfogalmazása összközlekedési szemlélet,
valamint a társadalmi hasznosság és megvalósíthatósági szempontok alapján történt.
Az országos léptékű stratégia és a városi-agglomerációs léptékű fenntartható mobilitási
terv között képez köztes szintet a készülő Vasúti fejlesztéseket megalapozó közlekedésfejlesztési stratégia (master plan) Debrecen
térségére. A dokumentum a vonzáskörzet
vasútfejlesztési projektjeit vizsgálja, értékeli,
és rangsorolja, eredményei a város külső elérhetősége és természetesen a mobilitási terv
tartalma szempontjából is mérvadók.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció (OFTK) feladata az ország térszerkezetének fejlesztési irányainak kijelölése.
Közlekedési szempontból az OFTK szerint „kiemelkedően fontos szempont a közlekedési
rendszer fenntarthatóságának biztosítása gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból
is. A beruházásoknál a gazdasági és társadalmi
jólét maximalizálására, és a negatív környezeti
hatás minimalizálására kell törekedni.”

3. A MOBILITÁSI
TERV MEGALAPOZÁSA
3.1. STRATÉGIAI, SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR
EURÓPAI UNIÓS SZAKPOLITIKAI DOKUMENTUMOK
Az Európai Uniós szakpolitikai dokumentumokban városi mobilitási tervek készítésének
ötletszerű felvetése először az Európai Bizottság Zöld Könyvében2 jelent meg 2007-ben.
Ezt követően folyamatosan kapott egyre nagyobb hangsúlyt (2009: A városi mobilitás
cselekvési terve3, 2011: Fehér Könyv4, 2013:
Együtt a versenyképes és erőforrás-hatékony városi mobilitás felé című anyag 1. melléklete5), majd alapos és az egész EU-t lefedő
szakértői konzultációs folyamat eredményeként a Bizottság felkérésére 2014-ben elkészült az Útmutató a Fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozására és végrehajtására6 dokumentum, amely ajánlásokat fogalmaz meg a mobilitási tervek készítésében közreműködő tervezőknek, szakértőknek és döntéshozóknak.

A téma környezetvédelmi vonatkozásaira a
következő országos stratégiák és programok:
így a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFK), Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) vagy a Nemzeti Energiastratégia (NES) térnek ki.
A mobilitás-tervezés során figyelembe veendő megállapításokat tartalmaz Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója is,
valamint Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Programja, melyben külön beavatkozásként jelenik meg Gazdaság-, innováció és közlekedés-fejlesztés.

ORSZÁGOS ÉS EGYÉB TÉRSÉGI SZAKPOLITIKAI DOKUMENTUMOK
Országos szinten a 2014-2050-es időszakra
vonatkozó közlekedési szakpolitikai alapdokumentuma, a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia.
A célok elérését szolgáló eszközrendszer infrastrukturális fejlesztéseket, beruházásokat
magukban foglaló fejlesztési eszközeinek, valamint a működtetés, szabályozás, a támoga-

2

ZÖLD KÖNYV - A városi mobilitás új kultúrája felé
(COM (2007) 551; Brüsszel, 2007. 09. 25.)
3
A városi mobilitás cselekvési terve (COM (2009);
Brüsszel, 2009. 09. 30.)
4
FEHÉR KÖNYV - Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési

rendszer felé (COM(2011) 144; Brüsszel, 2011. 03.
28.)
5
1. Melléklet - Koncepció a fenntartható városi mobilitási tervekre (COM (2013) 913; Brüsszel, 2013.
12. 17.)
6
Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Mobility Plan (EC, 2014)
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DEBRECENI SZAKPOLITIKAI DOKUMENTUMOK
Debrecen fenntartható közlekedésfejlesztés
és tervezés területén való elkötelezettségét
mutatja, hogy a város évek óta tagja a CIVITAS hálózatnak.

gazdasági hálózatokhoz való közvetlen
kapcsolatok biztosítása.
 Magyarország nagyvárosi gyűrűjét alkotó
városok és Debrecen közötti horizontális
kapcsolatokat erősítő közúti és vasúti infrastruktúra és a közösségi közlekedési
szolgáltatás, Budapest irányába pedig a
közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése.
 A fejlesztések során a meglévő és jövőbeni
gazdasági tevékenységeket akadályozó,
korlátozó kapcsolati hiányok és szűk keresztmetszetek felszámolása. A gazdasági
fejlesztések helyéül szolgáló ipari területek közúti elérhetőségének az autópálya
fejlesztésekhez kapcsolódó megvalósítása.
 A kiegyensúlyozott, szomszédos megyékkel összehangolt térségfejlesztés érdekében a gyorsforgalmi utak fejlesztése mellett kiemelt feladat az alsóbbrendű úthálózat fenntartása és fejlesztése is a megyén belüli kohézió erősítésének érdekében.
 A lakható, élhető város fenntartása, kiteljesítése érdekében – szem előtt tartva
Debrecen vonzáskörzetében betöltött
gazdasági, igazgatási, oktatási és intézményi szerepét is – a belső és külső közlekedés fejlesztése során elvárás a gazdaságosság, a fenntarthatóság elveinek betartása és a kedvezőtlen környezeti hatások
minimalizálása.
 A közlekedésbiztonság folyamatos javítása.
 Újszerű, a fenntarthatóságot, illetve a
közlekedés hatékonyabbá tételét célzó
kutatásokban, kísérleti projektekben való
részvétel (pl. közlekedésben a megújuló
energiaforrásokból nyert energia részarányának növelése).
 Mindezek mellett elengedhetetlen a közösségi közlekedés hatékonyabbá és elérhetőbbé tétele annak érdekében, hogy a
munkaerő megfelelő mobilitása biztosított legyen.
A stratégiai, szabályozási háttér részletesebb
ismertetését a Helyzetfeltárási dokumentum
tartalmazza.

Helyi szinten a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a település átfogó fejlesztését szolgáló célokon belül határoz meg a Mobilitási
Terv készítése során is figyelembe veendő
konkrét intézkedéseket.
Míg a Koncepció a város jövőképét, általános
fejlesztési irányait fogalmazza meg, az ITS
operatív jellegéből adódóan abban már megjelenik a projekt szintű gondolkodás is
Az ITS elfogadását követően a 2014-2020-as
támogatási időszakban a város számára rendelkezésre álló TOP források felhasználását
rögzítő Integrált Területi Program (ITP), valamint a Magyar Kormány és a város között
megkötött együttműködés alapján a Modern
Városok program projektjeiből született a legújabb – 2023-ig tartó – program, az Új Főnix
Terv, mely projektelemek szintén figyelembe
veendők a mobilitás tervezés során.
A Mobilitási Terv elkészítéséhez szintén fontos kiinduló dokumentum a 2013-ban kidolgozott Fenntartható Közlekedésfejlesztési
Stratégia és Program, ami alapját képezte a
város 2014-ben elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájának is.
A fentiek mellett a település egyéb ágazati
stratégiái, programjai (pl.: Környezetvédelmi
Program, Gazdálkodó Város Program) szintén figyelembe veendők a Mobilitási Terv készítése szempontjából.
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Az országos, a térségi és a települési fejlesztéspolitikai dokumentumok, valamint szakági
stratégiák Debrecen és vonzáskörzete számára a következő közlekedésfejlesztési irányokat jelölik ki:


Debrecen nemzetközi kapuszerepének kiteljesítése érdekében kiemelten fontos a
város elérhetőségét biztosító közlekedési
infrastruktúrák fejlesztése, a nemzetközi
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A VÁROS VONZÁSKÖRZETÉT ÉRINTŐEN
TERVEZETT JELENTŐSEBB KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK



A kijelölt közlekedésfejlesztési irányok alapján
Debrecen vonzáskörzetét érintően IKOP, TOP
és hazai forrásból tervezett jelentősebb közlekedésfejlesztési projektek a következők (a
2016. szeptember végi állapot szerint):











Repülőtéri logisztikai infrastruktúra fejlesztése (futópálya és a gurulóutak karbantartása, ICAO 3-ra történő korszerűsítés és fejlesztés)
M4 autópálya tervezett kiépítése Beretytyóújfalu és Nagykereki (országhatár) között
az M35 gyorsforgalmi út Debrecen és Berettyóújfalu (M4 autópálya) között
M35 a 4. sz. főút és a tervezett M4 autópálya közötti fejlesztése, Debreceni Nemzetközi Repülőtér bekötéssel az M35 - 47.
sz. főút között
471. sz. főút Debrecen és Mátészalka közötti szakaszának fejlesztése. (Debrecen
belterületén a Sámsoni út fejlesztése)





4. sz. főút Hajdúszoboszló és Debrecen
közötti kapacitásbővítéssel egybekötött
korszerűsítése
A 48. sz. főút Debrecen – Nyírábrány (országhatár) szakasz fejlesztése
Kishegyesi út Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park és az M35 közötti szakaszának fejlesztése a gazdasági területek
elérhetőségének javítása érdekében
Debrecen külső közlekedési körútjának
több ütemben történő megépítése a település külső elérhetőségének javítása, a
forgalmi terhelések egyenletes elosztása,
illetve a belső hálózati elemek terhelésének csökkentése érdekében.
A vasúti fejlesztések terén meghatározó a
Mediterrán TEN-T áruszállítási korridort
adó 100 sz. Budapest – Debrecen – Záhony
vasútvonal fejlesztése, amelyen a Szajol –
Püspökladány közötti szakasz rekonstrukciója elkészült, ennek folytatásában a Püspökladány – Ebes – Debrecen – Apafa szakasz korszerűsítése, valamint Szajoltól
Apafáig ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer
kiépítése várható

Debrecen vonzáskörzetében 2010-2014 között megvalósított és tervezett jelentősebb közlekedésfejlesztési projektek (saját szerk.)

22









Szintén tervezett a 105 sz. Debrecen-Nyírábrány országhatár vasútvonal korszerűsítésének előkészítése
A 110 sz. Debrecen – Apafa – Nyíradony –
Mátészalka vonal pályarekonstrukciójának két ütemben történő megvalósítása
Debrecen vonzáskörzetét érintő vasúti
projektek között szintén megjelenik a Püspökladány – Biharkeresztes országhatár
(101 sz. vasútvonal) szűk keresztmetszeteinek kiváltása, a vonal villamosítása, fontos vasúti összeköttetést biztosítva Erdély
irányába
A 2014-2020 közötti támogatási időszak
egyik legjelentősebb debreceni projektje
az Intermodális Közösségi Közlekedési
Központ (IKKK) / Debreceni Főpályaudvar
létrehozása, melynek keretében a Nagyállomás átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózatfejlesztés és térrendezés valósul meg. Átépül a 4. sz főút
és új közös (helyi és helyközi) buszpályaudvar létesül a vasútállomásnál. A megújuló gyalogos és kerékpáros kapcsolatok
és B+R létesítmények fejlesztése mellett
jelentős közterületrendezés történik esztétikus, környezetbarát, városi élettérrel
kapcsolatos elvárásoknak megfelelően.
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Debrecen épített környezeti értékeire, kulturális hagyományaira és természeti környezetének adottságaira alapozva kiemelhető továbbá a turisztikai igényeket szolgáló kerékpárutak építése a környező települések, a Hortobágy és a Tisza-tó irányába, városon belüli hálózati kapcsolatukat biztosítva, valamint
a külső városrészek és a szűkebb vonzáskörzet településeinek Debrecennel, mint
térség központtal való kapcsolatának erősítése érdekében építendő, illetve fejlesztendő kerékpáros létesítmények, kerékpárutak is. (pl.: Debrecen-Pallag, Debrecen-Bánk, 33. sz. főút mentén épülő kerékpárút, 48. sz. főút menti kerékpárút korszerűsítése, 471. sz. főút Debrecen–Mátészalka közötti kerékpárút stb.)

RENDEZÉSI TÍPUSÚ
TERVEK

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK

KONCEPCIÓ

STRATÉGIA

Együtt a versenyképes
és erőforrás-hatékony
városi mobilitás felé 1.
melléklet

NEMZETKÖZI

Országos Területrendezési Terv – OTrT
(2003. évi XXVI. törvény)

PROGRAM

A városi mobilitás cselekvési terve (2009)

Zöld könyv (2007)

Nemzeti Fejlesztés
2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció OFTK (1/2014. (I.3.)
OGY. hat.)

Fehér könyv (2011)

EU 2020

Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia - NKIS
(2013)

Széchenyi 2020

Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia - NFFT (2013)

ORSZÁGOS

Vasúti fejlesztéseket
megalapozó közlekedésfejlesztési stratégia (master plan) Debrecen térségére

Jedlik Ányos Terv
(2015)

TELEPÜLÉSI/
TÉRSÉGI

Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terv –
13/2010. (IX.17.)

Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepció – 374/2013.
(XI.7.) MÖK hat.

Debrecen MJV Településszerkezeti terve
124/2001. (VI. 21.) Kh.
határozat

Debrecen MJV Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020

CiViTAS II. MOBILIS
projekt

Nemzeti Környezetvédelmi Program – NKP
(2013)

Nemzeti Energiastratégia (2030)

MEGYEI

EGYÉB

Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Program
(2014)

Debrecen MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 20142020 - ITS

Levegőminőségi Terv
(2013)

Debrecen MJV helyi
építési szabályzat és
szabályozási terv
8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet

Debrecen MJV Integrált Területi Programja
2014-2020 - ITP

Debrecen MJV Környezetvédelmi Program

Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Debrecenben (2014)

A Gazdálkodó Város

Debrecen–Mátészalka
pályarekonstrukció

Fenntartható Közlekedésfejlesztési Stratégia és
Program (2013)

Debrecen–Nyírábrány
vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

Debrecen Stratégiai
zajtérképe (2012)

Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terve - SUMP
(2016)

24

Egyházi funkciók vonatkozásában regionális
szerepét mutatja, hogy itt található a Tiszántúli Református Egyházkerület, illetve a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye központja.
Debrecen regionális szerepkörét tovább erősíti a városban működő számos intézmény,
vállalat és szolgáltató cégközpont (EON Regionális Központ, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság, Debreceni Ítélőtábla, KSH Debreceni Igazgatósága stb.).

3.2. MOBILITÁST BEFOLYÁSOLÓ HÁTTÉR
DEBRECEN TÉRSÉGI SZEREPE
Debrecen kiterjedt vonzáskörzettel rendelkező regionális központ, ami a munkába járás,
iskolába járás és a városi szolgáltatások elérése kapcsán a közlekedési igényeket is meghatározza.
MAKROREGIONÁLIS
SZEREP

ÉS

REGIONÁLIS

MEGYEI ÉS JÁRÁSKÖZPONTI SZEREP
Debrecen megyeszékhelyként adminisztrációs, közigazgatási centrum. Egyes funkciói
ugyanakkor kiterjednek Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye területére is (az előbbi
esetében elsősorban Karcag és Törökszentmiklós körzetét, míg az utóbbi esetében Szeghalom térségét kell megemlíteni). Debrecen a
fentiek mellett a két települést (Debrecent és
Hajdúsámsont) magában foglaló Debreceni
járás központja is egyben.

Debrecen az észak-alföldi régió, valamint
Hajdú-Bihar megye gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális központja, egyike az ország tényleges, teljes körű regionális központjainak. Adottságai kedvezőek a nagytérségi (makro-regionális) szerepkör betöltéséhez. Gazdasági, oktatási, kereskedelmi, kulturális, egészségügyi kapcsolatai az országhatáron túl is jelentősek olyan határon túli városokkal, mint Nagyvárad, Székelyudvarhely, Szatmárnémeti, Ungvár, Munkács.
Regionális funkciói közül első helyen említendő oktatási szerepköre, amely kisebb
mértékben már a középiskolák szintjén is jelentkezik, de igazán a felsőoktatásban teljesedik ki. A Debreceni Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és több más
felsőoktatási intézmény országos, sőt néhány
(pl. orvosképzés) nemzetközi vonzáskörzettel
is rendelkezik. Jelentős a kutatás szerepe is. A
Debreceni Egyetem mellett több kutatóintézet (pl. MTA ATOMKI) működik a városban.
Egészségügyi vonzáskörzete szintén túlmutat a megyehatáron (pl. a Debreceni Egyetem
Klinikai Központja regionális, sőt bizonyos
esetekben országos és határon túlnyúló vonzáskörzettel is rendelkezik). Debrecen mindezek mellett a hazai kulturális és sportélet
egyik meghatározó központja, amit tovább
erősítettek a közelmúlt beruházásai (Kölcsey
Központ, Főnix Csarnok, Nagyerdei Stadion),
illetve a városban megvalósuló neves rendezvényei.

DEBRECEN KÖRNYÉKI AGGLOMERÁCIÓ
A Debrecen környéki agglomeráció területi kiterjedését az ITS három gyűrűre bontja:
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Belső agglomerációs gyűrű, amely a közigazgatási területen belüli un. kertvárosi
szuburbanizációs övezetet jelenti (Bánk,
Dombos, Józsa, Haláp, Kismacs, Nagycsere, Nagymacs, Ondód, Pallag)
Belső agglomerációs zóna: (12 település)
Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát, Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Hosszúpályi,
Monostorpályi, Újléta, Nyírmártonfalva,
Hajdúsámson, Bocskaikert
Külső, bolygóvárosi településgyűrű: (8
település) Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Derecske, Létavértes, Hajdúhadház, Téglás és Nyíradony
településeket magába foglalva.

DEBRECEN VONZÁSKÖRZETE AZ INGÁZÁS ALAPJÁN
A rendelkezésre álló legfrissebb, azaz a 2011es népszámlálási adatok szerint a Debrecenbe
naponta ingázók száma megközelítőleg
41.500 főre tehető, amelyen belül közel azonos a munkába (48%) és az iskolába ingázók
aránya (52%).
Volumenét tekintve a legtöbb ingázó a külső
agglomerációs gyűrű településeiről érkezik.
MUNKÁBA JÁRÁS
A fenti adat alapján kb. 20.000 fő más településről jár dolgozni a városba, ami a megközelítőleg 91.500 fő Debrecenben foglalkoztatott
ember kb.22%-a (a nagyobb hányad, kb.
71.500 fő a megyeszékhelyen dolgozik és itt is
él). A napi szinten ingázók többsége a város
környékén él, onnan jár be a megyeszékhelyre.

Debrecen környéki agglomeráció (forrás: ITS alapján saját
szerk.)

Az összességében 20 települést magában foglaló agglomerációs települési körhöz képest a
KSH szűkebben határozza meg a város agglomerációs övezetét, amelyet debreceni nagyvárosi településegyüttesként tart számon. A
debreceni nagyvárosi településegyüttest 9 település alkotja: Debrecen, Bocskaikert, Ebes,
Hajdúbagos, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd, Újléta, Vámospércs.

Debrecenbe munkába ingázók (forrás: KSH-2011. évi Népszámlálás)
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OKTATÁSI CÉLÚ INGÁZÁS

a vonzáskörzet homogenitása, a tér folytonossága érdekében a fő közlekedési útvonalak mentén a két kritériumnak nem
megfelelő települések vonzáskörzetbe sorolása (6 település)
Ahogy a következő térképen is látható, az ingázási adatok alapján lehatárolt, 56 települést
magába foglaló vonzáskörzet hozzávetőlegesen Debrecen 40 km-es körzetét jelenti, ahonnan a település egy órán belül közösségi közlekedéssel megközelíthető.
A vonzáskörzet 56 településéből 48 Hajdú-Bihar megyében, 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében és 1 település (Karcag) Jász-Nagykun Szolnok megyében található.
A lehatárolt vonzáskörzet teljes lakosszáma
661 ezer fő, akik közül 34.782 fő ingázik Debrecenbe, vagyis az összes ingázó 83,7%-a erről
a területről jár be a megyeszékhelyre.
A Mobilitási Terv a Debrecennel legerősebb,
legaktívabb kapcsolattal települési körre,
azaz az ITS-ben is nevesített agglomerációs
településekre terjed ki. (Magába foglalva Vámospércs települést is, amely a nagyvárosi településegyüttesnek tagja, de az agglomerációs lehatárolásban nem szerepel, de összességében jelentős napi ingázószámmal (1115
fő) bír.)

A munkahelyi célú ingázáshoz képest a város
oktatási vonzáskörzete még kiterjedtebb. A
helyben lakó, helyben tanuló (48.622 fő) és a
Debrecenbe oktatási céllal ingázókat (21.634
fő) tekintve összességben kb. 70.000 óvodás,
diák és hallgató tanul a városban.

Debrecenbe oktatási céllal ingázók (forrás: KSH-2011. Népszámlálás)

Az iskolába ingázók megoszlása kis eltéréssel,
de a munkahelyi ingázáshoz hasonló arányokat mutat: 50%-uk az agglomerációs településükről, 19%-uk a nagyvárosi településegyüttes
településeiről érkezik.
VONZÁSKÖRZET LEHATÁROLÁSA
Debrecen vonzáskörzete a rendelkezésre álló
legfrissebb ingázási adatok alapján a következők szerint került lehatárolásra. Vonzáskörzetbe tartozik az a település:




ahonnan a legtöbb munkába ingázó célpontja Debrecen, azaz ahonnan a települési ingázók legfőbb célterülete Debrecen
(40 település)
és / vagy ahonnan a Debrecenbe ingázók
száma meghaladja az 50 főt (42 település)

Debrecen vonzáskörzete
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SZERKEZETI ÉS KÖRNYEZETI VISZONYOK

A VÁROS TÁGABB HATÁSTERÜLETE
A város külső kapcsolatai ennél a napi ingázási
területnél természetesen sokkal messzebbre
nyúlnak. Egyrészt egy funkcionálisan összetartozó nagyobb terület központja is, amiből
adódóan fejlesztéseinek potenciális hatásterülete, illetve a Debrecen, mint régióközpont
által potenciálisan mobilizálható erőforrások
területi elhelyezkedése is tágabb a fent lehatárolt területnél.
Debrecen esetében a potenciális funkcionális
régió (a város vonzása és szervező ereje) hozzávetőlegesen Nagyvárad vonalától az északkeleti határszéllel párhuzamos 60-80 km-es
sávra terjed ki: nyugat felé Jász-NagykunSzolnok megye egy részére, délen Békés megye északi területeire, valamint Hajdú-Bihar
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék csaknem
egészére. A határokon túl ezen terület kiterjeszthető Bihar megye északi részére.
A város környékét emellett nemzetközi szállítási folyosók érintik, rendelkezik nemzetközi
repülőtérrel, valamint országos léptékben
fontos vasúti és közúti hálózati elemek is elérik a megyeszékhelyet.
Így a Mobilitási Terv fókuszát jelentő vonzáskörzet a közlekedési igények szempontjából
sokkal bővebb: része a Budapesttel való kapcsolat, a szomszédos funkcionális térségek
központjaival (mint Miskolc vagy Szeged) való
együttműködés, vagy nagyobb részben Románia, kisebb részben Szlovákia vagy Ukrajna
felé működő határon átnyúló közlekedési kapcsolatok. Az áruszállítás tekintetében pedig
európai korridorok kapcsolják be a várost és
környékét a logisztikai vérkeringésbe.

DEBRECEN VONZÁSKÖRZETE
TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Debrecen és vonzáskörzetének természetföldrajzi képe a terület alföldi jellege ellenére
mozaikos. Három, eltérő karakterrel rendelkező tájegység, azon belül négy kistáj: a Közép-Tiszavidék (Hortobágy), a Nyírség (DélNyírség) és a Hajdúság (Hajdúhát, Dél-Hajdúság) területén fekszik. A földrajzi adottságoknak köszönhetően a közlekedési infrastruktúra kiépítését, vonalvezetését az alacsony
szintkülönbségeknek köszönhetően sokkal inkább a kialakult településszerkezet, a természeti értékek, természetvédelmi oltalom alatt
álló területek elhelyezkedése és a finomabb
morfológia befolyásolta.
A térség legmagasabban fekvő Dél-Nyírség
homokos területeit É-ÉK-i, illetve D-DNY-i horizontális völgyekkel tagolt felszín jellemzi.
Ezek főként egykori medermaradványok,
amelyek mocsaras, vizenyős jellegük miatt korábban akadályozták a kelet-nyugati irányú
közlekedést. A dél-nyírségi terület, valamint a
szomszédos kistájak lejtési irányai miatt Debrecen környezetéhez képest egy mélyedésben
fekszik. A vonzáskörzet központi részét képező Hajdúsági területek Ny-i és D-i futásirányú völgyekkel jellemezhetők, ahol a kedvező
mezőgazdasági adottságoknak köszönhetően
nagytáblás, szántóföldi termelés jellemző.
Az UNESCO világörökségi védelem alatt álló
Hortobágy, közigazgatásilag ma már nem tartozik Debrecenhez. E hatalmas síkság felszínalaktani szempontból az Alföld legegyhangúbb területe, amely hosszú évszázadokon át
fontos szerepet töltött be a város életében és
turisztikai potenciálja révén ma is erős kapcsolódást mutat Debrecennel. A Hortobágy a Tisza szabályozása előtt a folyó árterületéhez
tartozott jelentős kiterjedésű ingoványos területekkel, amelyek erősen befolyásolták a
közlekedési utak nyomvonalvezetését.
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Ma a folyószabályozás után kialakult másodlagos szikes terület világörökségi védettsége és
a NATURA 2000 védelem alatt álló területei
(különleges madárvédelmi terület) meghatározóak a közlekedési infrastruktúra-fejlesztések szempontjából. A Hortobágy mellett a város vonzáskörzetében további jelentős területek állnak NATURA 2000 védettség alatt (pl:
Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek, Hajdúszováti gyepek, Hajdúszoboszlói szikes
gyepek stb.)
A vízrajzi viszonyokat tekintve egyfajta kettősség jellemzi a területet. Egyrészt meglehetősen szegényesnek tekinthető a város és környezetének felszíni vízkészlete, másrészt a különböző célokra hasznosítható felszín alatti
vízkészletek gazdagsága emelhető ki. A Tócóhoz hasonló alacsonyabb hozamú vízfolyások
a Berettyóhoz és a Hortobágyhoz futnak le,
részben pedig dél felé tartanak.
A sajátos földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetően az egyes tájegységek eltérő természeti adottságai a városon belül is megfigyelhetők. Debrecentől nyugatra a jó termőhelyi

adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területek jellemzők, míg a dél-keleti részen erdőkkel, szántóföldekkel tarkított táj alakult ki
(pl. Erdőspuszták). Debrecentől ÉNY-ra Józsa
irányában alföldi viszonylatban jelentősen
emelkedik a felszín. A város déli része a DélHajdúság enyhén hullámos, gyengén szabdalt
ármentes területe.
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI JELLEMZŐK
A 8 település kivételével Hajdú-Bihar megyei
településeket tömörítő vonzáskörzet összességében alacsony településsűrűséggel, Debrecen térségi szerepkörét jól mutató és a vonzáskörzet településeit felfűző sugaras közlekedéshálózattal jellemezhető.
Hajdú-Bihar megyében a 100 km2-re jutó települések száma mindössze 1,29, amely BácsKiskun megye után a második legalacsonyabb
az országban. Az átlagos településméret (80
km2), a települések átlagos népességszáma
(6.641 fő), mely adatok közel másfélszeresét
jelentik az országos átlagnak.

A vonzáskörzet településhálózati jellemzői, funkcionális ellátottsága (saját szerk.)
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A városi népesség aránya az országban szintén Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb,
77,6 %, ami elsősorban Debrecennek és a megye központi részén fekvő nagyobb lélekszámú 20.000 – 30.000 fős településeknek
(Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló) köszönhető. (Az országos átlag Budapest nélkül
65 %.)
A vonzáskörzetben 23 város található, melyből 2 megyei jogú város, 11 járásszékhely.
Debrecen 205 ezer fős lakosságával, sokoldalú
és magas szinten kiépült városi funkcióival a
megye és a régió meghatározó települése.
A vonzáskörzet településhálózatának sajátossága:







A fentiekben ismertetett települési környezet
kedvező feltételeket kínál a közösségi közlekedés valamennyi ága számára, hatékonyabb
teljesítmény elérésére lehetőséget biztosítva,
ellentétben az aprófalvas települési környezettől.
A Debrecentől keletre eső, erdősültebb térségében a településhálózat sűrűbb, települések,
így az itt található városok mérete és népességszáma azonban lényegesen kisebb (pl.: Létavértes, Vámospércs 5-7 ezer fő).
A VÁROSKÖRNYÉK KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATA
A vonzáskörzetet érintő országos főutak –
mint a 4-es, a 33-as, 35-ös, 47-es, 48-as és 471es – Debrecenben találkoznak, sugár irányú
hálózatot alkotva futnak be a városba. A főutakat jól kiegészíti a szintén sok esetben sugarasan kialakult alsóbbrendű úthálózat (3316
sz., 4805 sz., 4808 sz., 4814 sz., 4908 sz. és
33122 sz., 35103 sz. utak) melyek a környéki települések kapcsolatát biztosítja. A 35 sz. főúttal párhuzamosan, északnyugat felől éri el a
várost az M35-ös autópálya is, amely nem fut
be a megyeszékhelyre, a várostól nyugatra található nyomvonala elkerülőként is funkcionál
(ezt szolgálja a 354 sz. főút is, mely a várostól
északra köti össze az autópályát és a 4-es főutat).
A megyeszékhelyet és környékét ellátó vasúti
hálózat szintén Debrecen központú sugaras
kialakítású. A legfontosabb vonal a Debrecent
a fővárossal is összekötő 100 sz. vasúti fővonal,
amely északra Nyíregyháza, Záhony felé folytatódik, az ország egyik legfontosabb vasúti
tengelye, egyben a TEN-T törzshálózat része.

a Debrecentől 50 km-re fekvő, közel 120
ezer fős szabolcsi megyeszékhelynek:
Nyíregyházának a vonzáskörzethez tartozása
az 50 ezer fő körüli középvárosok hiánya
valamint a vonzáskörzet nyugati részén a
hosszú városi múltra visszatekintő, funkcionálisan erős un. hajdúvárosok jelenléte,
amelyekben a középfokú funkciók jól kiépültek, többségük ma is járásközponti
szerepkörrel bír. Az egykori hajúvárosokra
a nagy területi kiterjedés és nagyobb lakosságszám (átlagosan 15– 30 ezer fő) jellemző (pl: Hajdúböszörmény, Hajdúnánás,
Balmazújváros, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Püspökladány)
A vonzáskörzet fiatalabb városai (pl. Hajdúdorog, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson, Nyíradony, Létavértes, Vámospércs a települések egymástól viszonylag
távolabbi elhelyezkedése jellemző, a külterületi részeken tanyákkal, tanyacsoportokkal, Derecske) kisebb lélekszámúak
(kb.7-15 ezer fő), az ellátott funkciók alapján a település-hierarchiában alacsonyabb
szinten állnak.
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Debrecen környékének közlekedési hálózata

A városon az országos kerékpárhálózat elemei
közül a 3. Kelet-magyarországi és a 41. Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút halad át.

DEBRECEN VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZET

A múlt században lejátszódott területfelhasználást megváltoztató fejlesztések, mint a 60as évek bérház építései, 70-80-as évek lakótömbös jellegű lakótelepek építése, valamint
a 2000 után a lakóparkok építése azonban kihatással voltak többek között az infrastruktúrára és a kiszolgáló intézmények elhelyezkedésére is.

Debrecen szerkezetét elsődlegesen befolyásoló útvonalak döntő része ma is a történelmi
útvonalak mentén fut, a településszerkezetben jelentős változások nem történtek, a város nagyrészt képes volt megtartani történeti
városszerkezetét.
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Debrecen településszerkezete, főbb városrészei

A vasútvonalak a belváros déli részén elhelyezkedő Nagyállomásnál futnak össze, a 100as fővonal szinte a 4-es főúttal párhuzamosan
halad keresztül a városon délnyugatról észak
felé.

A VÁROSI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK
TOPOLÓGIÁJA
A város közúthálózatában meghatározó az ide
befutó, sugár irányban minden égtáj felől kiépült országos főúthálózat, melyek a városon
belül kapcsolódnak egymáshoz. Belterületi
szakaszaik fontosak a városba érkező forgalom elosztása mellett a városrészek közötti (a
sugárirányú utak esetében elsősorban a külső
városrészek és a belváros közötti) közlekedésben is – az egyéni mellett a közösségi közlekedési hálózaton is.
A bevezető utakat a városközpont körül a
Nagykörút és a részben kiépült Kiskörút köti
össze, melyek biztosítják a belváros elkerülését is. A Nagykörútnál kijjebb vannak ugyan
további kiépült gyűrű irányú útszakaszok, de
folytonosan átjárható közúti kapcsolat, külső
körgyűrű nem alakult ki.

Debrecen városi közlekedési hálózata
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Lakóterületek

Belváros

Debrecen jelentős kiterjedésű kertvárosi beépítésű területtel rendelkezik, melyek jellemzően a Belvárost körül ölelve helyezkednek el.
A nyugati, hajdanán kertségi területre a nagyfokú heterogenitás a jellemző, a lakóterületek
intenzitása nagyon különböző.
A település keleti kertségi területe ezzel szemben egységesnek mondható, jellemzően kertvárosias lakóterületként funkcionál. A keleti
városrészhez kiskertek, majd távolabb az Erdőspusztai erdőterületek csatlakoznak. A déli
kertségek és külsőségek területhasználatában
az ipari és lakóterületi használat keveredik. E
lakóterületek presztízse az üzemi használatból eredő nagy teherforgalom, zaj- és porszennyezettség, illetve az infrastrukturális hiányosságok miatt alacsony, így a területen a
lakóterületi fejlesztés mérséklése cél. A Debrecen-Tiszalök vasúttól nyugatra eső területek
jelenlegi területhasználatát szintén a lakó és
ipari területek keveredése és a nagy kiterjedésű használaton kívüliség jellemzi.
A nagykörúttól északra eső Nagyerdő közeli
városrészre a lakóterületi, az oktatási és szabadidő intézményi funkció a jellemző. A területen kialakult egyensúly, területi arányok
fenntartására továbbra is cél, így a zöldterületek rovására beépített területek növelése nem
megengedett, minden olyan területhasználat,
ami a Nagyerdő körüli városrész jelenlegi
presztízsét veszélyezteti kerülendő. A területen a Nagyerdő parkerdei részének rekonstrukciója, a Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója, épület rehabilitációs beavatkozások megvalósítása tervezett.
A nyugati kiskörút kiépítésével párhuzamosan
új lendületet kapott a Belváros nyugati peremén konfliktussal terhelt társadalmilag problémás, környezetileg leromlott területek rehabilitációja. A korábban épült lakótelepek (pl.:
Dobozi lakótelep) között is előfordul problémás terület, illetve bizonyos külterületi kertségekben (pl.: Bayk András kert, Biczó István
kert, illetve tanyás jellegű területek). A Nagysándor-telep és a Vulkántelep helyzete szintén problémás, bár az elmúlt évtizedben a terület fejlődött, felértékelődött a közeli ipartelepítéseknek (Határ úti ipari park), illetve ke-

A lakóterületekkel gyűrűsen keretezett történelmi Belváros területfelhasználása viszonylag egységes. A településrészen városközponti funkciók és lakófunkció egyaránt megjelennek domináns jelleggel. A városrész jövőbeli területfelhasználása során cél a városi élet
sokszínűségének megőrzése, a városközpont
exkluzív lakókörnyezeti funkciójának erősítése, a kereskedelmi, ipari és raktározási funkciók kiszorítása a területről. A vegyes településközponti területfelhasználási kategória bővítésével azonban még számolni kell, főleg a
vasútállomás térségében, illetve a nyugati kiskörút belső oldalán. A mobilitási folyamatokat
is befolyásoló fejlesztések közül a nyugati kiskörút befejező szakaszának megépítése, épületrekonstrukciók, tömbfelújítások, múzeumi
negyed fejlesztése, ingatlanhasznosítás, zöldterületfejlesztés, forgalomcsillapítás emelhetők ki.
Városrész központok

A városközpont tehermentesítésére és a külsőbb városrészek jobb kiszolgálására a szerkezeti terv városrész központokat határoz meg,
melyek erősödése jelentős hatással van / lehet
a mobilitási folyamatokra. Ezek a központok
elsősorban a fontosabb utak mellett, jelentősebb csomópontokban találhatóak, úgy, mint
a Széchenyi utca - Nyugati utca kereszteződése, Malompark, Árpád tér, Faraktár utcaHétvezér utca kereszteződése, Epreskert déli
határa. Jellemzően a városközpontból kiszoruló városi jelentőségű intézmények, másrészt a városrész ellátását biztosító körzeti intézmények helyezkednek el, így a szolgáltatási és intézményi fejlesztések itt elengedhetetlenek. A településen jelentősek az intézmény-ellátottsági különbségek - főleg a központi és egyéb belterületek, valamint a városrészek között. A különböző funkciójú intézmények egyenletesebb elhelyezése révén az utazások hosszai csökkennének, így az utak terheltsége is mérséklődne.
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reskedelmi központok létesítésének köszönhetően. A tervezett szociális célú település-rehabilitációs program megvalósítása továbbra
is indokolt.
A debreceni nagyvárosi településegyüttes
magját adja a nagyváros belterülete, amelyet
szinte szabályos körkörös alakzatban, mintegy legbelső gyűrűként ölel körül a nagyrészt
Debrecen közigazgatási határain belül lévő
kertvárosi-szuburbanizációs övezet. Ezek az
egyéb belterületek, agglomerációs gyűrűt alkotva alvóvárosi/szuburbanizációs folyamatok fontos színterei, melyek közül Józsa, Pallag és Ondód emelhetők ki. A városrészek intézményekkel való ellátottsága jellemzően
megfelelő. Józsa esetében problémát jelent a
Debrecennel összekötő úthálózat kis kapacitása, mely jelentős forgalmi torlódásokat okoz
csúcsidőben. „Egyéb belterületek” esetében
(Nagymacs, Kismacs, Bánk, Haláp, Nagycsere,
Dombos) jellemzően alacsonyszintű a vonalas
közművekkel való ellátottság és a közösségi
közlekedési kapcsolatok sem kielégítőek.
A város népességmegtartó erejének erősítése
érdekében a meglévő lakóterületek fejlesztése a településszerkezeti tervben foglaltak
alapján a következők szerint tervezett:

A jelentős területi terjeszkedéssel járó lakóterület fejlesztések mellett a jövőben előnyben
részesítendők az olyan fejlesztések, mint:
 A meglévő lakóterületek elavult településrészein (pl.: Köntöskert, Csigekert, Hatvan utca kert) a leromlott épületek bontásával, a tömbosztás és úthálózat módosítása;
 Történelmi belvárosban komplex rehabilitáció megvalósítása (pl.: Bika tömb és
Csapó tömb megújítása, zöldfelületi rendszer bővítése, gyalogos zóna kiterjesztése).
 Lakótelepi rehabilitáció (Dobozi, Sestakerti, Újkerti, Vénkerti és Tócoskerti lakótelepeken).



Ipari, gazdasági területek

Turisztikai, rekreációs területek

A település idegenforgalmi szempontból jelentősebb területei elsősorban a történelmi
Belváros, a Nagyerdő és az Erdőspuszták térségében találhatók, ahol a mobilitási folyamatokra is jelentős hatást gyakorló fejlesztések
várhatók. Kiemelhető továbbá a Vekeri-tó
környéke, valamint Hármashegyalja is, amelyek turisztikai potenciálja szintén erősödhet
az elkövetkező években.

A város peremi területein 26 beépítésre
szánt új lakóterület került kijelölésre, elsősorban a város keleti részén, a Vámospércsi úttól a Sámsoni útig terjedő sávban.
(kb. 5 km2 területen hozzávetőleg 20.000
fő számára lakóterületet biztosítva.) A kijelölt új lakóterületek Debrecen további
területi terjeszkedését, a mobilitási igények, különösen az egyéni motorizált közlekedés jelentős növekedését is maguk
után vonhatják, ezért ezen új lakóterületek beépítése, esetleges újragondolása és
a kompaktabb városszerkezet kialakítására, az úthálózat struktúrájának kialakításakor a közösségi közlekedéssel való hatékony kiszolgálásra való törekvés a szerkezeti terv felülvizsgálata során fontos lehet.

Az észak-alföldi régió és Hajdú-Bihar megye
gazdasági központjaként Debrecen jelentős
kiterjedésű ipari területekkel rendelkezik.
A szerkezeti terv által kijelölt új gazdasági/ipari területek elsősorban a meglévő ipari
területek környezetében helyezkednek el. A
Határ út menti terület folyamatos fejlesztés
alatt áll, míg a repülőtér melletti területek infrastruktúrájának kiépítése egyelőre nem történt meg.
A város területén jelentős kiterjedésű barnamezős területek (pl.: a korábbi MGM gyárterülete, Nyugati Ipari Park, Keleti iparterület) találhatók, melyekre a termelő infrastruktúra
hálózatok, valamint az újrahasznosítható épületállomány megléte jellemző.
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Ezzel szemben a vonzáskörzet népessége néhány település (pl.: Bocskaikert, Hajdúsámson,
Mikepércs) kivételével jelentősen csökken,
ami az ingázási jellemzőkön keresztül Debrecen mobilitási folyamataira jelentős hatást
gyakorol akár a munkaerő, akár a közösségi
közlekedési utasszám tekintetében is. Ezt mutatja az alábbi ábra, az utóbbi tíz év adatainak
alapján:
Debrecen népességszámának alakulását is jelentősen befolyásolják a mai városfejlődésre
jellemző szuburbanizációs folyamatok, mely
szerint a városi lakosok a közlekedési rendszer
folyamatos fejlődésével egyre mobilabbá válnak, ennek következtében egyre nagyobb távolságokra költöznek, a kertvárosi övezetek
felértékelődnek. Ez a szuburbanizációs folyamat Debrecen esetén a város nagy területi kiterjedésének és az un. „külső városrészeknek”
köszönhetően jelentős hányadban a városon
belül zajlik (pl. Józsa, Kismacs, Pallag), amely
város térségi szerepkörének köszönhető pozitív vándorlási egyenleg mellett hozzájárult a
népességszám környezetéhez kisebb mértékű
csökkenéséhez.
A város szűkebb környezetében a lakónépesség számában jelentősebb növekedés ott következett be, ahol jelentős lakóterület fejlesztések történtek. (pl.: Ispotályi lakótelep,
Északnyugati és Nyugati Kertváros, Nyugati
iparterületek és külterületek.)
Jelentős népességcsökkenés jellemezte a
Nyugati és Északnyugati lakótelep térségét,
Libakert, Sestakert területét és a Wesselényi
utcai lakótelepet.
A népesség korcsoportok szerinti megoszlása
alapján Debrecenre is az országos trendek jellemzők, mely szerint fokozatosan csökken a fiatalkorúak száma és aránya, míg az időskorúak aránya növekszik.
Az öregedési index (a 60 év felettiek számának
és a 15 év alattiak számának hányadosa) 2001
és 2013 között közel 60 százalékponttal nőtt.
A lakosság elöregedésének mértéke meghaladja a megyei és az országos átlagot is, a fiatalok arányának csökkenése nagyobb mértékű.

TÁRSADALMI HÁTTÉR
DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK
Debrecen lakosságszámát tekintve az Alföld
legnépesebb, Magyarország második legnépesebb városa. Lakosainak száma, a KSH 2014.
évi adatai szerint 203.506 fő, amely a tíz évvel
korábbi értékhez, valamint vonzáskörzet és a
megye népességszámának változásához képest lényegesen kisebb csökkenést mutat.
Lakó-

Lakó-

népesség
(fő)

népesség
(fő)

2004

2014

Változás
(%)

Debrecen

204 297

203 506

-0,4

Debrecen

461 107

450 517

-2,3

549 372

537 268

-2,2

vonzáskörzet
(56 település)
Hajdú-Bihar
megye
(forrás: KSH)

Debrecen és vonzáskörzetének népességszám változása
2004-2014 között

Debrecen jövőjét meghatározó társadalmi folyamatok szempontjából alapvetően pozitívnak tekinthető az a tendencia, miszerint a jelentős népességszám csökkenés mára mérséklődött, a megyei átlagnál alacsonyabb
szintre állt be.
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NÉPESSÉG-ELŐREJELZÉS
A népességszám jövőbeni alakulására vonatkozóan a jelenlegi és várható társadalmi-gazdasági folyamatokkal összefüggésben, azokból kiindulva az alábbi megállapítások tehetők:
2050-ig előre vetítve az adatokat Debrecenben a város gazdasági, kulturális erejének, térségközponti szerepének további erősödése
miatt az országos és megyei átlagnál alacsonyabb szintű népességcsökkenés prognosztizálható A jelenlegi tendenciák előre vetítésével 2050-re a város népessége 185-190 ezer fő
között alakulhat, melynek mértéke az egyes
városrészekben különbözően alakul majd.
Jelentősebb munkahelyteremtő és lakófunkciós fejlesztések megvalósítása esetén ennél
magasabb is lehet. (A város gazdasági és oktatási szerepkörének további erősítésével és jelentős befektetők városba vonzásával városvezetői célként került megfogalmazásra, hogy
Debrecen népességszáma nemzetközileg elismert egyetemével, közel 50-55.ezer fős hallgatói létszámával 2050-re elérje a 240-250
ezer főt.)

A jelenlegi tendenciák alapján és ismert fejlesztési szándékok alapján készített prognózis
szerint a legjelentősebb – akár 30%-os - népesség csökkenéssel a lakótelepek esetében
kell szembenézni elsősorban a paneltechnológiával épült lakótelepi épületek elavulása, az
itt élők gyorsabb mértékű elöregedése, illetve
a családosok jelentős részének családi házba,
vagy nagyobb alapterületű/modernebb társasházi lakásba való költözése miatt. Előreláthatólag a Belváros lakónépessége a Hagyományos beépítésű belső lakóterület népessége és a Villanegyed népessége a jelenlegi
tendenciát követve kismértékben (2050-re 1015%-kal) csökkeni fog, ezen városrészekben
olyan mértékű lakófunkció fejlesztés nem várható, ami a folyamat megfordulását okozhatná.
Ezzel szemben, a szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően Józsa és a külső településrészek lakónépessége, valamint a kertvárosi városrészek lakónépessége, illetve a város
egészéhez viszonyított aránya várhatóan
emelkedni fog (a jelenlegi összesen 15%-ról
közel 20%-ra. Az Iparterület és az egyéb területek lakossága a továbbiakban sem lesz jelentős.
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A debreceni agglomeráció népessége folyamatosan nőni fog a következő években, illetve
egyre több településre terjed ki, így a várostérségben élők száma meghaladja a 250.000 főt.
A kapcsolat egyre szorosabbá válik a környező
„külső bolygóvárosi településgyűrűvel” is (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Derecske, Létavértes, Hajdúhadház,
Téglás és Nyíradony). Nagyobb növekedésre a
jelenleg is jelentős népesség gyarapodást elkönyvelő, Debrecennel közvetlenül szomszédos települések esetében lehet számítani
(Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát, Mikepércs,
Sáránd, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Újléta, Nyírmártonfalva, Hajdúsámson
és Bocskaikert).
Hosszabb távon a szuburbanizáció lassulásával, megállásával kell számolni, de a beköltözők átlagosan alacsonyabb életkora miatt a
teljes agglomeráció népességszáma nem indul majd csökkenésnek.
A közösségi közlekedés használói között utazásuk gyakori célja, ideje alapján az egyes korcsoportok alapvetően eltérő képet mutatnak.
Emiatt érdemes megvizsgálni a debreceni városrészek népességszámának változása mellett az egyes kiemelt korcsoportokba tartozók
számának várható alakulását is rövid-, középés hosszú távon.
Debrecen lakosságán belül a 6-18 éves korcsoportba tartozók aránya az elkövetkezendő
években a városba történő folyamatos bevándorlás ellenére is fokozatosan csökkenni fog.
Ennek megfelelően a tanulók száma 2020-ra a
mai szint 90%-a, 2050-re pedig 80%-a alá sülylyed. Ennek megfelelően a hosszú távú előrejelzés szerint a mainál mintegy 5.000-rel kevesebb általános- és középiskolai tanulóval kell
számolni Debrecen esetében.
Mivel Hajdú-Bihar megye egészében még erőteljesebb csökkenés várható, így a bejáró tanulók számában is hasonló mértékű visszaesés várható.
A felsőfokú oktatásban résztvevők számának
csökkenése kisebb mértékű lehet, hiszen, bár
a hallgatókat legnagyobb arányban adó fiatal
korcsoport létszáma folyamatos csökkenést
mutat, a jelenlegi tendenciák alapján várható
a felsőoktatásba bekerülő, illetve a képzéseket elvégző fiatalok arányának növekedése.

Hosszú távon a legnagyobb mértékű csökkenés az aktív korosztály létszámában várható, a
felnövő, egyre kisebb létszámú generációk miatt. 2020-ig még nem prognosztizálható jelentős csökkenés (5%), azonban 2030-ra a mainak
mindössze 90%-a, 2050-re pedig csak háromnegyede lesz a korcsoport létszáma. Ez hosszú
távon mintegy 30 ezer főnyi veszteséget jelent.
A társadalom elöregedése az előrejelzések
szerint a vizsgált időszakban nem áll meg, sőt,
az egyre kisebb létszámú termékeny korosztályból adódóan gyorsul is. A gyerekszám
stagnálásával/csökkenésével párhuzamosan a
megélt életkor viszont kitolódik, így a nyugdíjasok száma jelentősen emelkedni fog. Hosszú
távon a mainak másfélszeresére nő az idősek
száma, arányuk megközelíti az aktív korosztályba tartozókét. Debrecen esetében a jelenlegi kb. 50 ezer 60 év feletti helyett 2050-re 75
ezernél is több idős lakos várható.
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A nagyobb, kis- és középvárosi méretű településeken (Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény,
Balmazújváros) a vállalkozássűrűség nagyobb,
mint a kisebb településeken. A külső gyűrű településein már nagyobb arányban jelennek
meg mezőgazdasági vállalkozások.
Debrecen vonzáskörzetébe tartozó települések között speciális helyzetben van a jelentős
idegenforgalmi kapacitással rendelkező Hajdúszoboszló, ahol a turizmusnak köszönhetően kimagasló a vállalkozás-sűrűség.
A vállalkozások méret szerinti megoszlását
vizsgálva megállapítható, hogy a nagyobb vállalkozások Debrecenben koncentrálódnak,
számuk közel kétszerese mind a miskolci,
mind a nyíregyházi értéknek. Ezzel szemben a
belső agglomerációs zóna településein csak
elvétve, míg a külső bolygóvárosi gyűrű településein sűrűbben, de a megyeszékhely értékeitől jelentősen elmaradó számban fordulnak
elő 50 főnél többet foglalkoztató vállalatok. A
2005 óta eltelt időszak változásait vizsgálva az
országos tendenciának megfelelő mértékben
csökkent a vállalkozások száma Debrecen
vonzáskörzetében is. A vállalkozások területi
elhelyezkedésében drasztikus átrendeződés
nem történt, lakosságarányosan csak a gyorsan fejlődő Mikepércs tudta minimális mértékben növelni a vállalkozások számát.

GAZDASÁGI HÁTTÉR
A GDP alakulását tekintve az észak-alföldi régió és ezen belül Hajdú-Bihar megye hazánk
kevésbé fejlett térségei között találhatók.
Debrecen és térsége gazdasági teljesítménye
– a városban koncentráltan jelen lévő gazdasági erőforrásoknak köszönhetően – régiós tekintetben kiemelkedőnek mondható, amelynek hatására a megyei átlag is a régiós átlag
fölött alakul.
A természeti erőforrások mellett a térség humán-erőforrás ellátottsága, fejlett oktatásiképzési intézményrendszere kedvező feltételeket kínál a minőségi fejlődés számára. A város közlekedési és kommunikációs infrastruktúrája sokat fejlődött az elmúlt években. Kelet-Magyarországon repülőterének, nyugatromániai megyékhez képest pedig jobb minőségű vasút és közúti infrastruktúrájának köszönhetően van előnyben. A meglévő gazdaságfejlesztést szolgáló infrastruktúra (ipari
parkok, inkubációs kapacitások, klaszterszervezetek), valamint gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló barnamezős területek jelentősek.
A megye viszonylag gyenge foglalkoztatási
mutatói alapján kijelenthető, hogy munkaerő
tartalékai bőségesek. Figyelemre méltó pozitívuma a térségnek, hogy ennek ellenére népességmegtartó ereje szilárdabb, mint KeletMagyarország többi megyéjének és a nyugatromániai régió megyéinek.

FOGLALKOZTATÁSI SZERKEZET
A város foglalkoztatási szerkezetében térségközponti szerepköréből adódóan a szolgáltatások szerepe a legjelentősebb, a megyén belül különösen magas az oktatásban, adminisztratív, illetve pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók aránya. A város közlekedési
csomóponti, logisztikai szerepkörét jelzi, hogy
Hajdú-Bihar megye szállítási, raktározási területen foglalkoztatottjainak több mint fele a
megyeszékhelyen talál munkát. A megyei átlagtól jelentősen elmarad az iparban és építőiparban dolgozók aránya, azonban a városban
így is jelentős, közel 15.000 fős tömeget képviselnek. Az ipari szegmensen belül a feldolgozóipar dominál, több mint 10 ezer teljes munkaidőben foglalkoztatottjával. Debrecenben a
mezőgazdaságban dolgozók aránya, nagyvárosi mivoltából adódóan igen alacsony.

VÁLLALKOZÁSI STRUKTÚRA
Debrecen és vonzáskörzete, az országos átlaggal gyakorlatilag megegyező vállalkozássűrűséggel (1000 lakosra jutó vállalkozások
száma) jellemezhető, a környező megyeszékhelyek értékeihez képest sem érezhető nagy
különbség. A vonzáskörzet vállalkozásainak
70%-a Debrecenben működik. A legalacsonyabb vállalkozás sűrűség a vonzáskörzet
belső zónájába tartozó, egyértelműen elővárosi, illetve jelentős részben alvótelepülési
funkciójú településeken tapasztalható, míg a
külső, bolygóvárosi gyűrű települései vegyesebb képet mutatnak mind a vállalkozások
számát, mind jellegét tekintve.
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A népesség foglalkoztatási mutatóira vonatkozó népszámlálási adatok szerint 2001 és
2011 között emelkedett a foglalkoztatottak
száma (77.470 főről, 83.534 főre), ezen belül a
gazdasági válság utáni visszaesést követően
az utóbbi 1-2 évben növekedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, ami a város gazdaságának prosperitására és megújulására, valamint jelentős tőkevonzó képességére utal. (A foglalkoztatottak számát tekintve azonban Debrecen így is csak a harmadik helyet foglalja el a regionális központok
között.)
A KSH adatai szerint Debrecenben a nyilvántartott álláskeresők száma 2014-re újra a gazdasági válságot megelőző szintre, 10 ezer fő
alá csökkent, mely a munkavállalási korú népesség, 8,3%-a.

A város kereskedelmi életét jelentős mértékben meghatározzák a jelenlévő multinacionális vállalatok, kereskedelmi láncok, amelyek
üzletei nagyobb távolságból is vonzzák a vásárlókat. Elhelyezkedésük miatt az egyéni motorizált közlekedés szerepét erősítve.
A gazdasági válság ellenére az elmúlt években
a Debrecenben működő gazdasági szervezetek számos olyan beruházást, fejlesztést valósítottak meg, amelyekkel tovább erősödtek a
város által kínált gazdasági lehetőségek.
Ezek közül kiemelhetők:




ÁGAZATI JELLEMZŐK, FŐBB FOGLALKOZTATÓK
A város gazdaságának ágazati struktúrájában
meghatározó szereppel és évtizedes hagyományokkal bír a gyógyszeripar (pl. TEVA Zrt.,
Richter Gedeon Nyrt.), valamint a gépipar (pl.
National Instruments (NI) Hungary Kft., FAG
Nagyarország Ipari Kft.), a nyomdaipar (Alföldi Nyomda) és a térség kedvező mezőgazdaságára alapozó élelmiszeripar (pl.: Friesland
Hungária Kft; Hajdú Gabona Zrt; Róna Dohányfeldolgozó Kft).
Gazdaságában egyre jelentősebb szerepet
tölt be továbbá a logisztika (amely nagy szállítási mennyiségeket jelent a város és vonzáskörzete számára), valamint a K+F. (A megye
K+F tevékenységének 95-98%-a Debrecenre
koncentrálódik.)
Debrecenben az elmúlt évek leggyorsabban
fejlődő ágazatának számító SSC (shared service center) szektor a becslések szerint mára
kb. 2.000 főt foglalkoztat. A szektor sajátossága olyan tevékenységek végzése, amelyek a
számítógépes hálózatok segítségével a helyi
szakemberekre támaszkodva, nagyobb távolságból is lefolytathatók, illetve a dolgozók
mobilitási igényein kívül jelentősebb árumozgást nem igényel. (pl.: IT szolgáltatások, ügyfélszolgálat, könyvelés).
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A repülőtér üzemeltetését végző XANGA
Group cégcsoport fejlesztései egyrészt a
repülőtéren a cargo és logisztikai bázis kialakítása érdekében.
Jelentős fejlesztéseket hajtott végre a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának
számító TEVA Zrt: 2009-ben került átadásra az Európai Generikus Kutatás-fejlesztési Központ, valamint MegaPlant
projekt keretében létrehozott új csomagolóüzem, amellyel a debreceni üzem forgalma kétszeresére nőtt, és amelyeknek
köszönhetően Debrecen a vállalatcsoport
európai piacra termelő egységei között
vezető helyre került.
A város gazdasági struktúrájában meghatározó gyógyszeripari cégek közül a Richter Gedeon Nyrt. 2012-ben fejezte be jelentős kormányzati támogatással megvalósított új, nagyüzemi, biotechnológiai beruházását.
Szintén a RG nevéhez fűződik a közel 6
milliárd Ft-os beruházással megvalósított
Gyógyszeripari kutatás-fejlesztési és innovációs projekt keretében létrehozott kutatólaborokat fogadó épület.
Az NI 6.000 m2 alapterületű Science Parkjának építési beruházása 300 kutató-fejlesztő mérnök számára biztosít munkát.
Az egykori Dohánygyár területét működtető cég EU-s támogatási források felhasználásával szintén jelentős beruházással, 7.300 m2 alapterületű magas komfortfokozatú irodákat és kiszolgáló helyiségeket magában foglaló innovációs központot hozott létre.

Ipari Park rendelkezik. Az ipari park logisztikai
szempontból kiváló adottságokkal rendelkezik, mind a városon belüli, mind határmenti
kapcsolatait tekintve (vasúton és közúton
egyaránt.)
A Debreceni Egyetemi Ipari Park (volt Agrár
Park) alapvetően az egyetem és az üzleti
szféra együttműködésére koncentrál, az
egyetemen született új kutatási eredmények
gyakorlati életbe történő átültetését kívánja
támogatni.
A város délkeleti ipari negyedében működik a
DELOG (Debreceni Logisztikai Szolgáltató
Központ és Ipari Park), amelynek gerincét logisztikai szolgáltatásokat biztosító cégek adják.
A jelenleg 30 hektáron működő és 100%-os kihasználtsággal működő Nyugati Ipari Park az
egykori Házgyár területén barnamezős ipari
parkként jött létre. A park önálló energia kontingenssel rendelkezik belső úthálózata kiépült. A területen működő kb. 50 vállalkozás:
építőanyag gyártással, épületgépészeti, fa és
bútoripari tevékenységgel, szerszámok és
szerszámgépek tervezésével és gyártásával,
kereskedelmi és logisztikai tevékenységgel,
hulladékgyűjtéssel és feldolgozással foglalkoznak.

Ipari parkok

A gazdaságfejlesztést közvetlenül szolgáló
infrastruktúra elemei közül kiemelkednek azipari parkok, amelyek Hajdú-Bihar megyében
alapvetően két ütemben 1997-2000, valamint
2000-2012 között jöttek létre. A megye ipari
parkjainak sűrűsége elmarad a vidéki és a kelet-magyarországi megyék átlagától, valamint
infrastruktúra kiépítettségében és szolgáltatás színvonalukban is jelentős különbségek
mutatkoznak. A megyei szinten rendelkezésre
álló, közel 700 hektárnyi ipari park terület
50 %-a beépített, amely összesen kb. 280 betelepült vállalkozást és hozzávetőlegesen
10 ezer foglalkoztatottat jelent.
A megyei 12 ipari parkjából 4 Debrecenben található, amelyek az első alapítási hullámban
(1997 és 2000 között) létesültek. Közülük a
megye legnagyobb sikerű ipari parkjának a
Debreceni Regionális Ipari és Innovációs
Park (Határ úti Ipari Park) tekinthető. Az eredetileg 40 hektáros ipari park területe két alkalommal is jelentősen bővült. Az összes foglalkoztatotti létszám mára meghaladja az 5
ezer főt.
A jövőbeli fejlesztések szempontjából a legnagyobb potenciállal a város déli részén, a debreceni repülőtér szomszédságában lévő Déli
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Debrecen vonzáskörzetében a korábban is jelentős iparterületként funkcionáló hajdúböszörményi és a téglási ipari park számít még
jelentős foglalkoztatónak. A befektetőkért
folytatott küzdelemben a térség számára a
nyugat-romániai, különösen a Nagyvárad környéki ipari parkok konkurenciája a legerősebb.

Debrecen változatos idegenforgalmi kínálatának köszönhetően Magyarország legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik.
Az idegenforgalmi kínálatának jelentős részét
kulturális rendezvénykínálata teszi ki, melyhez az elmúlt években jelentős fejlesztések
kapcsolódtak. (pl: MODEM Modern és Művészeti Központ, Főnix Csarnok). A város regionális szerepkörének köszönhetően idegenforgalmában jelentős szerepet tölt be a konferencia-turizmus, melyhez jó infrastrukturális
hátteret biztosít a Kölcsey Központ, Kelet-Magyarország legnagyobb és legmodernebb
konferencia központja, valamint az Egyetem
hasonló célú létesítményei is. A fentiek mellett Debrecenbe is jelentős számú turistát
vonz a gyógyturizmus.
Az Aquaticum Termálfürdő az egyetem adottságaira építve került kialakításra, gyógyvize
több betegségre is kedvező hatású. A sportturizmus vonatkozásában a város sportrendezvényei, hazai és nemzetközi edzőtáborai
emelhetők ki.
A széles spektrumú idegenforgalmi kínálat kielégítésére a városban a szálláshelyek megfelelő számban és minden kategóriában elérhetők. A város kereskedelmi szálláshelyein a legfrissebb (2015. évi) adatok szerint kb. 386.000
vendégéjszakát töltöttek az ide látogatók,
amely a gazdasági válság miatti több éves
visszaesést követően újra közelít a 2006-os
csúcshoz (400.000 vendégéjszaka). Mindez jól
jelzi, hogy Debrecen továbbra is kedvelt úti cél
maradt, az idelátogatók azonban a korábbiaknál kevesebb időt töltenek a városban. (az átlagos tartózkodási idő 2,4 nap).

Egyéb iparterületek

Az ipari park címmel rendelkező területeken
túl a korábbi iparterületként, laktanyaként
funkcionáló barnamezős területek szerepe
Debrecenben (kb. 170 hektár) és a vonzáskörzet településein is (pl: Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúböszörmény) jelentős.
Turizmus

Hajdú-Bihar megye turizmusának területi
koncentrációját jól jelzi, hogy a szállásférőhelyek és az eltöltött vendégéjszakák meghatározó része a Debrecen-Hortobágy-Hajdúszoboszló háromszögben összpontosul. A szállásférőhelyek 85%-a, míg a megyében beszedett
idegenforgalmi adó közel 90 %-a Hajdúszoboszlón, illetve Debrecenben realizálódik.

Hazai és külföldi vendégéjszakák számának alakulása és férőhely kapacitás Debrecenben és vonzáskörzetében 2015
( forrás: KSH)

Az egészségturizmus és azon belül a gyógyturizmus kiemelkedő jelentőségét jelzi, hogy a
vendégéjszakák kb. kétharmada Hajdúszoboszlón termelődik. Az elmúlt évtized jelentős
fejlesztéseinek köszönhetően és a tervezett
további fejlesztések megvalósulásával a jövőben az ágazat további erősödése várható a
megye számos településén.

A vendégéjszakák és az átlagos tartózkodási idő alakulása
Debrecenben 2001-2015 között (forrás: KSH)
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GAZDASÁGI PROGNÓZIS, GDP ELŐREJELZÉS

a városban megtermelt GDP a közép-és nagyvállatok arányában a régiós átlag felett alakul
 ez feltételezi, hogy a megye más réseinek gazdasági teljesítménye jelentősen elmarad a régiós és megyei
átlagoktól.
Mindezek alapján a GDP növekedési trendek
régiós, megyei és városi szinten a következők
szerint alakulnak.


A város gazdasági fejlődése, a lakosok jövedelmi viszonyainak alakulása meghatározó jelentőségű a forgalom nagyságának, irányainak jövőbeli változását tekintve, közvetett
módon pedig kihatással van a város népességszámának alakulására is.
A gazdaság fejlődésének és a közlekedési igények változásának előrejelzését átfogóan az
egy főre jutó bruttó jövedelem, azaz a GDP
adatok vizsgálata alapján lehet legjobban
megtenni. Az elfogadott és a forgalmi becslésekben széleskörűen alkalmazott összefüggések szerint a forgalom nagyságának növekedése egyenesen arányos a GDP bővülésének
ütemével.
A városi szintű GDP előrejelzés az alábbi feltételezésekre épül:










a régióban és a megyében várható GDP
növekedési ütem követi az országos trendeket, a válság utáni konszolidációs időszak magasabb növekedési ütemű szakaszát egy mérsékeltebb növekedési szakasz követi,
a hazai régiók fejlődési ütemében a fejlett
és a kevésbé fejlett régiók között a 2020as évektől egy kiegyenlítődési folyamat
veszi kezdetét, amelynek eredményeképpen a növekedési ütem a régióban és a
megyében is meghaladja az országos átlagot,
Hajdú-Bihar megye pozíciója a régión belül továbbra sem változik, a megye továbbra is a régió legfejlettebb megyéje
marad, elsősorban Debrecen és agglomerációja átlagon felüli növekedésének köszönhetően
a városban és térségében megtermelt
GDP arányos a megye kistérségeiben jelen lévő közép- és nagyvállalatok számával, tekintettel arra, hogy ezen vállalkozások tekinthetők a magas hozzáadott érték
megtermelésére képes, európai viszonylatban is versenyképes termelési hálók
legfőbb alkotóinak,
figyelembe véve, hogy a megyén belül a
termelés és szolgáltatások Debrecenben
összpontosulnak, az feltételezhető, hogy

Debrecen, Hajdú-Bihar megye és az Észak-Alföldi Régió GDP
növekedési üteme – hosszú távú prognózis

Debrecen, Hajdú-Bihar megye és az Észak-Alföldi Régió GDP
növekedési változása– hosszú távú prognózis

Az egy főre jutó GDP értékének növekedése
Debrecen esetében a vizsgált időszakban folyamatosan magasabb lesz a megyei, illetve a
régiós értékeknél, így a megyeszékhely (és
agglomerációja), valamint a régió többi része
közötti különbség folyamatosan nőni fog.
A növekedés mértéke a 2020-as évek végéig
várhatóan folyamatos növekedést mutat majd,
ekkor Debrecen esetében megközelíti az évi
3%-ot is. Várhatóan 2030 után a gyors növekedési ütem valamelyest mérséklődik, 2050-re
évi 2% körül állandósul. A folyamatos növekedés hatására a vásárlóerő paritáson mért egy
főre jutó GDP értéke 2050-re megkétszereződik.
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A TÉRSÉG KÖZLEKEDÉSI JELLEMZŐI

3.3. DEBRECEN ÉS
VONZÁSKÖRZETÉNEK
JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE

INGAFORGALOM
A legtöbb ingázó Hajdúsámsonról (4.027 fő),
Hajdúböszörményből (2.565 fő) Balmazújvárosból (1.754 fő) és Hajdúszoboszlóról (1.744
fő) érkezik. Sokan ingáznak távolabbi településekről is: Nyíregyházáról (520 fő), elsősorban iskolai célú utazás okán, vagy Püspökladányból, Nyíradonyból (417 ill. 390 fő), ahonnan munkába és iskolába is sokan járnak Debrecenbe.
A munkahelyi ingázók számát vizsgálva a környező kisebb települések közül jól kirajzolódik
az a kör, ahol a szerény helyi foglalkoztatási lehetőségek miatt kiemelkedően magas (a lakosság 50%-a feletti) a Debrecenbe munkába
járók aránya, ilyen Mikepércs, Hajdúsámson,
Hajdúbagos és Bocskaikert. A város szerepe a
térség oktatásában még nagyobb, a vonzáskörzet még kiterjedtebb, mint a munkába járóknál. Ha az oktatási célú ingázók számát az
adott település 3-25 év közötti népességéhez
viszonyítjuk, akkor jól kirajzolódik a városkörnyéki kisebb települések függősége Debrecentől (Bocskaikert, Mikepércs, Hajdúsámson
és Ebes esetén is 40% feletti az ingázó tanuló).
A városba oktatási céllal utazók kicsit több
mint fele, 56%-a általános vagy középiskolába, 44% pedig a helyi felsőoktatási intézményekbe ingázik.

ÁLTALÁNOS MOBILITÁSI
JELLEMZŐK
A debreceni közlekedési rendszernek a városlakosainak mobilitási igényei mellett ki kell
szolgálnia a vonzáskörzet és a település közötti közlekedési igényeket is. A helyiek és a
környékről Debrecenbe érkezők-indulók különböző indokkal összesen naponta mintegy
635 ezer helyváltoztatást végeznek.
A városlakók naponta átlagosan 2,54 helyváltoztatást tesznek (vagyis ennyi különböző célt
keresnek fel – elmennek dolgozni, munka után
haza, néha előtte elintéznek még valamit). A
városban élő 205 ezer lakos így naponta mintegy 520 ezer helyváltoztatást végez, ebből
csaknem 160 ezer személygépjárművel, 183
ezer közösségi közlekedéssel, a többi gyalogosan vagy kerékpárral történik. A KSH adatai
szerint a város környékéről kb. 41,5 ezren érkeznek napi szinten munkába vagy iskolába,
közülük 30 ezren közösségi közlekedéssel
(busszal vagy vonattal), 10,5 ezren autóval
utaznak.

A Debrecenből máshová eljárók száma a bejárókhoz képest nagyságrendileg kisebb, alig
több mint 7 ezer fő. Az eljárók célpontjait tekintve Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló és
Nyíregyháza vezetik a sort. Száz fő feletti ingázó számmal 16 település rendelkezik, melynek 70 %-a Hajdú-Bihar megyei településre
irányul, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések közül Nyíregyháza, Borsod-AbaújZemplén megyéből pedig Miskolc és Tiszaújváros emelhetők ki. Emellett a főváros is megjelenik a legnagyobb ingázó célpontok között.

Debrecen belső és városhatárát átlépő helyváltoztatások
száma
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AZ INGÁZÓK MÓDVÁLASZTÁSA

DEBRECENEN BELÜLI MOBILITÁSI JELLEMZŐK

A debreceni ingázók többsége - 41,5 ezer bejáró ¾-e (31 ezer fő) - közösségi közlekedési
eszközzel utazik Debrecenbe. A közforgalmú
eszközök használatában meghatározó az elérhető szolgáltatás: az adottságok okán kevés
településről járnak be vonattal (a bejárók 17%a), a túlnyomó többség (57%) helyközi autóbusszal utazik.
A személygépkocsival bejárók kb. 24%-ot
képviselnek. Értelemszerűen nagy az eltérés
ugyanakkor a bejárók között abban a tekintetben, hogy tanulók vagy dolgozók: a tanulók
közel 90%-a közösségi közlekedési eszközzel
utazik, a munkába járóknak csak 60%-a, mert
40% inkább autózik. A városból eljárók körében ugyanakkor a személyautó a meghatározó eszköz (56%), ahol a tanulóknak csak az
1/5-e tud autózni.

KÖZLEKEDÉSI IGÉNYEK TERÜLETI JELLEMZŐI
A 2011-es
népszámlálási adatok szerint
a Debrecenben
élő foglalkoztatottak 93%-a (67.634 fő) a városban dolgozik, és a diákok is nagyrészt helyben tanulnak – a közel 205 ezer lakosból öszszesen 125 ezren naponta közlekednek a városon belül munkába vagy iskolába.

Közlekedési mód,
személyszállítási
szegmensek
Közösségi
dés

Debrecen
határát
átlépők
forgalma
(utazás/nap/
kétirány)

közleke-

helyi

Ingázási irányok és az ingázók közlekedési módválasztása

Debreceni
lakosok
városon belüli
forgalma
(utazás/nap)

183 000

-

helyközi autóbusz

-

36 000

helyközi vasút

-

14 000

Nem
motorizált
egyéni
közlekedés
(gyaloglás, kerékpározás)

176 000

-

Motorizált
egyéni
közlekedés (személygépjármű)

159 000

73 000

Egyéb egyéni közlekedés

2 000

-

520 000

123 000

ÖSSZESEN:

A munkanapi helyváltoztatás szám meghatározásakor a 2011-es háztartásfelvétel adatai
kerültek elemzésre. A minta csak a 18 évnél
idősebb lakosságról ad képet, így az ettől fiatalabb korosztály utazási szokásaira a más városokban elvégzett háztartásfelvétel eredményei alapján következtettünk. Ezek alapján
megállapítható, hogy munkanapokon a közösségi közlekedést használók részaránya a
legmagasabb (35%) a debreceni lakosok körében. Közel hasonló részarányt képviselnek
munkanapokon (34%) az aktív módon (gyalogosan, kerékpárral), valamint a személyautóval közlekedők is (31%).
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Az utazások területi megoszlása nagymértékben összefügg az adott városrészek jellemzőivel: a lakosság jellemzőivel (kor, jövedelmi viszony, lakosszám), a beépítettséggel, a munkahelyek vagy forgalomvonzó létesítmények

számával, méretével. Nem meglepő ennek
alapján, hogy a nagy lakótelepek, a belváros
és az olyan nagy célpontok, mint a Klinikák és
az Egyetem generálják a legtöbb helyváltoztatási igényt.

Az egyes körzetek mobilitási jellemzői (TRENECON Kft. forgalmi modell)

KÖZLEKEDÉSI
MUNKAMEGOSZTÁS,
MÓDVÁLASZTÁS

Az egyes korcsoportokban a módválasztás jellemzői nagymértékben különböznek: míg az
aktív felnőtt lakosság körében kiemelkedően
magas a személygépkocsis utazások aránya
(41% autózik) és csak 27% a közösségi közlekedési használat, addig a 65 év fölöttiek és a
25 év alattiak (ezutóbbiak jellemzően diákok)
nagy arányban, több mint 46%-ban használják
a közösségi közlekedést. E fiatal és idősebb
korcsoport a helyváltoztatását kevesebb, mint
18 %-ban autóval teszi meg.

Debrecenben a közösségi közlekedés részaránya a legmagasabb. Ha a munkanapi közlekedési módválasztás kapcsán csak a munkába járási, valamint oktatási célú utazásokat nézzük
megállapítható, hogy a munkanapi utazások
39%-a közösségi közlekedés igénybevételével
történik. Más hazai nagyvárosokkal összehasonlítva ez a részarány kissé alacsonynak számít: Szegeden, Pécsett 42-43%, Miskolcon
50% fölött veszik igénybe a közforgalmú szolgáltatást munkába- vagy iskolába járáshoz.
Debrecenben a többi nagyvároshoz képest az
autózás képvisel hangsúlyosabb szerepet
(29%-kal).
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a tehetősebb rétegek körében a közösségi
közlekedés mai versenyképessége gyenge.

Napi rendszerességgel Debrecenen belül közlekedők módválasztása korosztályokra bontva (forrás: Háztartásfelvétel
2011.)

Autóval rendelkezők és nem rendelkezők közlekedési módválasztása (forrás: Háztartásfelvétel 2011)

Az aktív, nem motorizált módok választásának részaránya a 19. évnél idősebb korosztályoknál közel azonos (33-35%), míg a 18. évnél
fiatalabbak esetében a legmagasabb, 39%.
A fenti diagram alapjául szolgáló adatfelvételek óta eltelt időben az arányok tovább tolódtak az egyéni közlekedés felé, a közösségi
közlekedés folyamatos utasvesztéstől szenved – a közösségi közlekedés nem versenyképes az egyéni közlekedési módokkal szemben.
Szembetűnően növekedett a kerékpárosok
száma (és aránya is) a városban, ami vélhetően
elsősorban éppen a közösségi közlekedéstől
vesz el utazásokat, elsősorban (de nem kizárólag) a fiatalok körében.
Jól látható az is, hogy Debrecenben is fontos
szerepe van a gyaloglásnak. Sok úti cél olyan
távolságra található, ahová a helyiek akár gyalog is elindulnak. Ez a kerékpározáshoz hasonlóan jót tesz a város közlekedésének, környezeti állapotának – ugyanakkor szintén elsődlegesen a közösségi közlekedés utasai döntenek
így, csökkentve a szolgáltatás fizető utasainak
számát.
A személygépjárművel rendelkezők, illetve
nem rendelkezők közlekedési módválasztása
nagymértékben eltér. Amely háztartásban
van autó – márpedig a debreceni családok nagyobb hányadában van – ott a közösségi közlekedés használata drasztikusan alacsonyabb,

A jó közösségi közlekedéssel ellátott belvárosban, a hasonlóan jól kiszolgált, de rosszabb
anyagi helyzetű rétegek által lakott lakótelepeken is magas a közforgalmú jármű használata, illetve a belvárosban a gyaloglás is igen
fontos módja a helyváltoztatásoknak.
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Debreceni lakosok közlekedési módválasztása az utazás kiindulási körzetének jellege szerint (forrás: Háztartásfelvétel 2011)

A debreceni Mobilitási Terv készítése során az
érintettek, a városban élők is bevonásra kerültek. 2016 márciusában online kérdőívben többek között mobilitással kapcsolatos kérdéseket tettünk fel. A mintavétel nem volt reprezentatív, de a több mint 1,7 ezer válaszadó viszonylag nagyszámú véleményt jelent. A válaszadók közel 55 %-ának bármikor van módja
autóval közlekedni. Ez a visszajelzés is arra
hívja fel a figyelmet, hogy a közösségi közlekedésnek komolyan kell konkurálnia a személygépkocsival.
Csupán a válaszadók 1/5-e mondta, hogy a
személygépjármű nem hozzáférhető közlekedési eszköz számára, viszont a jó közösségi
közlekedés és a kerékpározási, gyaloglási feltételek elengedhetetlenek a napi közlekedéshez. A visszajelzések megmutatták, hogy az
emberek nagyrésze minden közlekedési móddal valamilyen kapcsolatban áll, ha nem is
rendszeresen, de mindenképpen alkalomszerűen.
A Mobilitási Tervre nézve ennek legfontosabb
tanulsága, hogy a közlekedők módválasztását
személyes tapasztalataikon keresztül is eredményesen lehetne befolyásolni, hiszen szinte
minden városlakó olykor, az adott igénye szerint az általa nem rendszeresen választott más
közlekedési módokat is preferálja.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A debreceni ingaforgalom jelentős nagyságrendet képvisel a város közlekedésében, 41,5
ezren járnak be a városba napi szinten. Többségük közösségi közlekedéssel érkezik, de
közel 10 ezren autóval utaznak. Az eljárók
száma sokkal alacsonyabb, de ők jelentősebb
arányban személyautóval ingáznak.
Debrecenen belül más nagyvárosokhoz képest többen autóznak, és kevesebben használják a közösségi közlekedést.
A gyaloglás szintén „bevett” közlekedési mód,
több esetben akár közösségi közlekedés helyett is ezt választják a debreceni lakosok.
A kerékpározás is egyre elterjedtebb módja a
városi mobilitásnak. Ez főleg a fiatalok körében kedvelt eszköz, mely ötvözi az egyéni közlekedés szabadságát, rugalmasságát és az alacsony költségű közlekedés lehetőségét.
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A környék vasútvonalai többnyire leromlott
állapotúak, ez alól vasútüzemi és az utasforgalmi létesítmények tekintetében kivétel a
100-as vonal, amelynek korszerűsítése - Európai vasúti korridorként - folyamatban van. Az
állandó és ideiglenes lassújelek ugyanakkor
még ezen a vonalon is sebesség-korlátozásokkal rontják a vasút versenyképességét. Hosszú
szakaszokon van a tervezési 120 km/h helyett
100, 80, helyenként 40 vagy 60 km/h-s korlátozás is.
A Debrecenből induló mellékvonalak mindegyikén az eredeti tervezési sebességhez képest a vonali infrastruktúra leromlott állapota
miatt csökkentett sebességű közlekedés lehetséges, növelve ezzel az utazási időket (ez
természetesen csak egy tényezője a vasúti
szolgáltatás versenyképességének, melyet a
menetrendi kínálat, az állomások elérhetősége és az átszállási kapcsolatok nagyobb
mértékben befolyásolnak). A mellékvonalakon a pályaállapotok javulása csak korlátozottan várható, jelenleg csak a nyírábrányi határátmenetet is kiszolgáló 105 és 110 sz. vonalak
felújítása van tervben.
A 106 sz. Debrecen-Nagykereki vonal fejlesztése példaértékű abban a tekintetben, hogy
helyi erőforrások és a pályázatok segítségével
a vonal menti önkormányzatok és lakosok hogyan segíthetik a vasúti szolgáltatás javítását.
A fejlesztések eredményeként javult az infrastruktúra is, de elsősorban a szolgáltatás többi
összetevője: kínálati menetrend került bevezetésre, összehangoltan az autóbusz menetrendekkel, ami így összességében növekvő
használatot eredményez ezekről a településekről.
A vonzáskörzetet kiszolgáló vasúti járműállomány elavult, kiemelten igaz ez a mellékvonalakra. A regionális személyforgalmat jellemzően dízel Bz motorkocsik biztosítják, alacsony szolgáltatási színvonallal (kivétel ez alól
az említett nagykereki vonal a korszerűsített
motorvonatok révén). Modern, versenyképes
szolgáltatásra alkalmas kocsik szinte csak a távolsági forgalomban, ott is csak az IC szerelvényeknél járnak.
Debrecen fontos bázisa a MÁV-START Zrt. járműfenntartó hálózatának, 200-nál is több személykocsit tartanak itt karban. A telephely
ugyanakkor elavult, korszerűtlen, a járművek

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS HELYZETE
HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS
VASÚT
A megyeszékhelyet és környékét
ellátó vasúti hálózat országos
szinten is kimagasló sűrűségű: a város 7 irányból (7 vonalon) érhető el, a vasútvonalak gyakorlatilag valamennyi fő irányt lefedik. Debrecent a fővárossal a 100-as vasúti fővonal köti
össze Szolnok érintésével, a vonal észak felé
Nyíregyháza, Záhony és Ukrajna felé folytatódik. A környéki vonalak közül jelenleg egyedül
ez a fővonal villamosított, a többi vasútvonal
egyvágányú, nem villamosított.
A vasúti közlekedés a távolsági forgalomban
lát el jelentősebb szerepet. A vonzáskörzetnek
csak néhány település esetében van sűrű vonatkapcsolata a várossal. A vasútvonalak közül a 100-as forgalma a legnagyobb, naponta
több mint 80 vonat érinti Debrecent; a személyforgalomban meghatározók az IC-k és a
nemzetközi vonatok. A helyi-térségi jelentőségű vonalakon naponta mintegy 30 vonat
közlekedik kétirányban. A 105-ös vonalnak
nemzetközi szerepe is van, Nyírábránynál lép
be Magyarországra Romániából napi 3 nemzetközi személyvonat.
A hálózati adottságoknak
köszönhetően Debrecen az északkelet magyarországi ún. „kör-IC”
egyik legfontosabb állomása. Mind a Miskolc-Nyíregyháza,
mind a Szolnok-Szajol irányába Budapestről
induló IC-k érintik Hajdú-Bihar megye székhelyét, ami jó távolsági vasúti közlekedést biztosít a városnak. Ugyanakkor egyes vonalakon
így is konkurál a vonattal az autóbusz: jelenleg
buszon utazik a Debrecen és Miskolc közötti
utasok többsége. A budapesti menetrend hiányossága, hogy a késő esti időszakban már
nem indulnak InterCity vonatok Debrecen és a
főváros között, illetve reggel 8 órára Budapestre érni, pl. munkaügyben, csak irreálisan
korai indulással lehetséges.
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jó műszaki állapotának megőrzésére kevésbé
alkalmas, még a legalapvetőbb infrastruktúra
létesítmények sem állnak rendelkezésre.

tóbuszok megengedett sebessége lakott területen kívül évtizedek óta nem változott (70
km/h), pedig a járművek mára korszerűbbek
lettek, biztonságos közlekedésüket számos új
technikai felszerelés, berendezés növeli.

„A vasúti közlekedés rendkívül rossz állapotú, bár
a sínek felújítása javított a menetidőkön. Továbbra
is kiszámíthatatlan, régi, elmaradott, egyáltalán
nem modern kocsikkal, amiket tisztán tartani sem
könnyű már. A szolgáltatás ára nagyon magas a
nyújtott minőséghez viszonyítva.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

HELYKÖZI AUTÓBUSZ
Debrecenből helyközi autóbuszszal a megye településeinek többsége közvetlenül elérhető. Néhány kisebb,
másik város vonzáskörzetébe tartozó település (Újtikos, Told, Bojt, stb.) azonban csak egy
átszállással közelíthető meg. A város vonzáskörzetét és a közelebbi településeket összekapcsoló járatokat az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK Zrt.), néhány
országos járatot más regionális szolgáltató
üzemeltet. Távolsági járattal átszállás nélkül
érhető el több megyei jogú város is: Miskolc,
Eger, Szeged és Békéscsaba.
A városkörnyéki települések autóbuszos kiszolgálása jónak mondható, öt városkörnyéki
településről naponta több mint 40 járat közlekedik Debrecenbe, ahonnan átlagon felüli a
menetrendi ellátás (Mikepércs 84, Derecske
63, Hajdúsámson 53, Vámospércs 50, Hajdúböszörmény 49 járat/nap).
Az utazási idők
alapján a vasút
egyértelműen
versenyképesnek
tűnik,
ugyanakkor a
vasútállomások rossz elhelyezkedése,
valamint a nagyobb járatsűrűség miatt a napi szinten bejárók inkább a
helyközi autóbuszt választják utazásaikhoz. A
személyautó nyújtotta kényelemmel és rugalmassággal és menetidővel azonban a buszok
sem tudnak versenyezni. Ennek egyik összetevője az a szabályozási kötöttség is, hogy az au-

Munkanapi járatsűrűség a Debrecent érintő helyközi közösségi közlekedésben (TRENECON Kft. forgalmi modell)

A Debrecenen belüli megállóhelyek közösek a
helyi autóbuszokkal. A vonzáskörzetben a
megállók elhelyezése, kialakítása és állapota
nagyon vegyes képet mutat. A települések
központi részein található megállók jellemzően jó állapotban vannak, megfelelnek az
utasok igényeinek, de a kevésbé forgalmas
helyen vagy külterületen elhelyezkedők általában rosszul felszereltek, egyes helyeken kiépített peron sincsen.
Az ÉMKK Zrt. Hajdú-Bihar megyei üzemágában a helyközi autóbuszok több mint ¾-e
szóló vagy hosszított szóló busz. A járműállománynak mintegy negyede Euro 4 vagy 5 besorolású. A flotta 6- a fokozottan környezetkímélő (EEV) autóbusz. Kedvező, hogy a járművek mindegyikén található akusztikus-vizuális
utastájékoztató és a járművek kicsit több mint
fele (52%) már légkondicionált is. Ugyanakkor
a járművek mindössze negyede akadálymentes, alacsonypadlós vagy legalább alacsony
belépési magasságú.
„Távolsági buszok esetében az esti járatok nagyon
ritkák. Szinte minden településre az utolsó (22:40kor induló) és utolsó előtti (20:20-kor vagy 20:30kor induló) járatok között a holtidő több mint 2
óra.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./
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HELYKÖZI JEGYRENDSZER ÉS TARIFÁK

UTASFORGALMI JELLEMZŐK

A helyközi közlekedés jegy- és bérlet árait országosan egységesen a kormányzat határozza
meg. A helyközi autóbusz és a vasúti közlekedés lényegében azonos, távolság alapú tarifarendszer mellett vehető igénybe (természetesen egyedi kiegészítésekkel, mint pl. a vasúti
kocsiosztályok szerinti megkülönböztetés
vagy az InterCity és gyorsvonati pótjegyek).
A távolsági forgalomban a vasút versenyképességét komolyan korlátozza a jegyár. A távolsági forgalomban túlnyomóan pótjeggyel
igénybe vehető gyorsvonatok és IC-k közlekednek. Egy Budapest-Debrecen teljes árú
jegy egy irányba ezekre 4.300 illetve 4.600 Ft,
így már két személynek is olcsóbb lehet a saját
autóval megtett út – nem beszélve a később
érintett autómegosztó rendszerekről, telekocsizásról, ahol a költségeket is megosztják az
utazók egymással (a kedvező költségek miatt
ezek rohamosan terjednek Debrecent érintően is).
Debrecenre is igaz az az országos probléma,
hogy hiányzik a helyi és a helyközi integrált
közlekedési tarifa- és kedvezmény rendszer. A
helyközi és helyi jegyrendszer nem átjárható,
külön-külön jegyet kell vásárolni, néhány kivételtől eltekintve más-más helyszínen, melyek
árazása is eltérő szabályrendszer mentén történik.
Debreceni specialitás ugyanakkor, hogy kedvezményesen (teljes árú esetén 6.500 Ft helyett 4.000 Ft-ért) vásárolható ún. kiegészítő
helyi bérletszelvény. Ilyen bérletet azok az
utasok vásárolhatnak, akik rendelkeznek
ÉMKK Zrt. (vagy más regionális Közlekedési
Központ), illetve a MÁV-START Zrt. által kiadott érvényes, legalább havi helyközi bérletszelvénnyel, aminek induló vagy célállomása
Debrecen. Ez Debrecenen belül is a közösségi
közlekedés igénybevételére ösztönzi az ingázókat.

A Debrecen vonzáskörzetét ellátó vasúti hálózat sűrűsége ellenére a vasút komolyabb személyforgalmat csak a 100-as fővonalon bonyolít Budapest-Nyíregyháza (Záhony) relációban, amely a vonzáskörzeten belül Püspökladányt és Hajdúszoboszlót is eléri.
A város vonzáskörzetében a helyközi közösségi közlekedést tekintve egyértelműen az
autóbusz közlekedésé a hangsúlyosabb szerep. A helyközi járatok utasforgalma szempontjából a legjelentősebb vonzáskörzeti települések a városok, mint Hajdúsámson, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Balmazújváros
és Hajdúhadház.
A debreceni Nagyállomáson az utasforgalmi
felmérések szerint naponta közel 12,8 ezer a
le- és felszálló utas. A debreceni helyközi autóbusz állomáson egy átlagos munkanapon ennél is több, mintegy 15 ezer utas indul és érkezik, 6 ezren a városi célpontokhoz itt szállnak
le és 9 ezren innen indulnak.
Az aszimmetria oka, hogy sokan a végállomásról való indulást a könnyebb szabad ülőhelyhez jutás miatt választják. Számottevő
helyközi utas veszi igénybe az Árpád téri, Segner téri, valamint az Árpád Vezér Általános Iskolai megállókat, ahol kedvező az átszállási
kapcsolat, illetve az Árpád tér esetében a városközpont relatív közelsége vonzó. A helyközi járatokkal utazók - a végállomáson kívül –
további 56 Debrecen belterületén található
megállót is igénybe vehetnek.
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A vonzáskörzet közösségi közlekedési utasáramlatai (TRENECON Kft. forgalmi modell)

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Az elővárosi forgalomban az autóbuszos utazások dominálnak – a vasút inkább a távolsági
forgalomban játszik szerepet, a szolgáltatás
minősége, versenyképessége is ott a jobb. Az
elővárosi vasúti forgalomban a menetrendek,
a járművek és a pálya korlátozta menetidők is
kedvezőtlenek. A távolsági forgalomban is
erősödik az egyéni személyautós közlekedés
szerepe, mert versenyképessége utazási időben, kényelemben, rugalmasságban és költségben is jobb, mint a közösségi közlekedés.

A debreceni helyközi buszközlekedés, kiegészülve a néhány viszonylaton hozzáférhető
vasúti kínálattal, a legfontosabb irányokban
megfelelő szolgáltatást nyújt a városkörnyék
forgalmában. Azonban néhány városkörnyéki
kistelepülésen csak a személyszállítási törvényben előírt minimális szolgáltatás (3 járatpár/nap) érhető el a megyeszékhelyre. A helyközi közösségi közlekedési szolgáltatások versenyképessége ugyanakkor elmarad a személyautós utazásokétól, mind utazási időben,
mind kényelemben.
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A belvárosi területeken magas a járatsűrűség.
A városközpont környékén a több irányból beérkező főutakon a járatok sűrűn követve egymást, jellemzően azonos útvonalon közlekednek.

Helyi közösségi közlekedés
A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI
A helyi közösségi közlekedés több mint 120
éves múltra tekint vissza Debrecenben
37 autóbusz vonalcsoport
173,65 km nettó vonalhálózat, 2.187 munkanapi indulás
125 db alacsonypadlós autóbusz
2 villamos vonal
10 km hálózat, 320 munkanapi indulás
29 db villamos, ebből 18 akadálymentes
3 trolibusz vonalcsoport
11,93 km hálózat, 481 munkanapi indulás
28 db trolibusz, ebből 22 akadálymentes
összesen 667 városi megálló, amiből 85 helyközi is

A legközelebbi megállóhely távolsága az egyes lakótömbök
esetén (TRENECON Kft. forgalmi modell)

A közel 190 km-es helyi hálózaton naponta
közel 3 ezer indítással szolgálják ki az igényeket. Éves szinten a helyi járművek a hálózaton
kb. 10 millió hasznos km-t tesznek meg: a
buszhálózaton ennek 80%-a bonyolódik, a villamos és a trolibusz mintegy 10-10%-kal részesül a teljes hálózatban.
A helyi közösségi közlekedési hálózat a város
területét jól lefedi, beleértve a külső lakóterületeket és a ma már Debrecen közigazgatási
határán belüli, korábbi vonzáskörzeti kistelepüléseket is, mint Józsa, Pallag, ahova szintén
helyi buszok járnak.

A város nagy részén 300 méteren belül elérhető legalább egy megálló. A belváros az
egyik legfontosabb célpontja az utazásoknak,
ez igaz a közösségi közlekedőkre is. A belvárosba jutás időigénye az egyes lakóterületekről, körzetekből kedvezőnek mondható.
A bejutás átlagos időigénye csupán a külterületekről haladja meg a 30 percet, és jellemzően legfeljebb egy átszállással megoldható
az utazás.

A városközpontba jutás időigénye a városi körzetekből közösségi közlekedéssel (TRENECON Kft. forgalmi modell)

A helyi közösségi közlekedési hálózat napi gyakorisági kínálata (TRENECON Kft. forgalmi modell)
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2016 márciusától már néhány éjszakai járat is
közlekedik, a reptér és a vasútállomás elérésével.
Ugyanakkor a városban más éjszakai szolgáltatás csak alkalomszerűen, leginkább kiemelt
rendezvények esetén van.

Néhány buszsávot, busz-zsilipet és a 2-es villamos csomóponti bejelentkezési lehetőségét
leszámítva a közösségi közlekedés nem kap
prioritást a közúti forgalommal szemben. Általános jelenség, de a reggeli és délutáni
csúcsidőszakban a legerősebb, hogy az autóbuszok nem tudják tartani a meghirdetett menetrendet, csúcsforgalom idején a közúti torlódások miatt az autókkal együtt a forgalomban állnak. Az arra közlekedő járművek a Böszörményi úton a Füredi úti, valamint a Békéssy B. utcai csomóponton is időveszteséget
szenvednek. A járművek követéséből származó (következő) grafikonon is kirajzolódik a
két csúcsidőszak okozta menetrendhez viszonyított eltérés.

43 villamos megállóhely
624 autóbusz és trolibusz megálló
ebből 25% buszöbölben
az összes megálló 36%-ában (240 helyen) fedett
utasváró, esőbeálló

A közösségi közlekedési járművek előnyben
részesítése csak kevés helyen érvényesül, így
a menetrendszerűséget, az utazási idők kiszámíthatóságát a forgalmi akadályoztatások nehezítik.

Az autóbuszok menetrend tartása a GPS adatok alapján (forrás: DKV Zrt.)

A megálló peronok,
járdák burkolata a
belvárosban díszburkolat, ezen kívül aszfalt vagy beton járólap, változó minőségben és állapotban.

A városi megállók kiépítettek, bár sok esetben
állapotuk leromlott, és esővédelem, pad több,
szükséges helyen hiányzik. Az akadálymentesítés és a megfelelő járdakapcsolat kialakítás
csak a közelmúltban felújításra került megállóknál jellemző.
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A helyi autóbusz
járműparkot ma
már a 10 évnél fiatalabb, korszerű
Alfa-Cívis típusú
alacsonypadlós
szóló és csuklós
járművek alkotják. Ez kedvező az
idősek, a babakocsival vagy más okból nehezen közlekedők számára, de kényelmes minden utasnak. A járműflotta két busza elsősorban az igényvezérelt közlekedésben, illetve a
hétvégi kistelepülési üzemben vesz részt.

AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS
A vonalhálózat illeszkedik a városszerkezethez, a helyi buszközlekedés kiterjed a város teljes területére, a külső lakóterületekre és a Debrecen közigazgatási határán belüli, a városhoz szorosan kötődő agglomerációs kistelepülésekre is .
A legsűrűbb közlekedés a belváros környezetében alakult ki, ahol a Kossuth L. utcán átlapoló sok viszonylatnak köszönhetően a fontos
forgalomkeltő és forgalomvonzó létesítmények nagy járatsűrűség mellett – a külső alközpont felől, átszállás nélkül – elérhetők.
Hiányosságként a keleti, elsősorban az intenzíven fejlődő délkeleti kertvárosias övezet ritkább megállói, valamint e területnek a kiszolgálási intenzitása említhető meg. Ezeken a
kertvárosi területeken ugyanakkor az úthálózat hiányosságai is hozzájárulnak ahhoz, hogy
a közösségi közlekedés nem tudta követni a
terület fejlődését.
E jelentős személygépjármű ellátottsággal
rendelkező városrészek fejlődéséhez és a kívánt mobilitás befolyásolásához nem csupán
az úthálózat fejlesztése, hanem a közösségi
közlekedés kínálata is szükséges. Az ipari területeken ugyan ritkább a közlekedés, de a menetrendek a dolgozói igényekhez igazodnak.
A városban csak a 44-es busz vonalán van éjszakai közforgalmú közlekedés. A légi menetrendhez igazodóan létrejött 44R reptéri buszjáratnak a repülőtér forgalombővülésével lett
létjogosultsága. Más vonalon nincsen a városban éjszakai közösségi közlekedés.

VILLAMOS KÖZLEKEDÉS
Az 1-es villamos – melynek jelenlegi nyomvonala 1927-re alakult ki
– vonala a debreceni Nagyállomást és az Egyetemvárost kapcsolja össze a belváros főutcáján, a Piac utcán és körjárat szerűen a Nagyerdei körúton át. A 2014-ben átadott 2-es villamos is a Nagyállomástól indul, a két járat a
Kálvin tér megállóig közös nyomvonalon közlekedik, külső végállomása a Doberdó utcai lakóövezeteknél található. A közös szakaszon
irányonként naponta megközelítőleg 320 járat
közlekedik. A pálya állapota ezen a közös szakaszon, valamint a közelmúltban átadott 2-es
vonal önálló szakaszán is jónak nevezhető. Ezzel szemben az 1-es vonal önálló szakasza teljes hosszában igencsak felújításra szorul.
A járműpark a 2es villamos vonalán a ma elérhető
legkorszerűbb. Itt
alacsonypadlós,
komfortos CAF
Urbis típusú járművek közlekednek– az új szerelvények részben
az 1-es villamos
vonalán is járnak. Az 1-es vonal többi, régebbi
KCSV6 típusú járműve azonban alacsonyabb
szolgáltatási színvonalat tud biztosítani, és
nem teljesíti az akadálymentességgel kapcsolatos követelményeket.

A városi közösségi közlekedés hálózati lefedettsége és a
megállók időbeni közforgalmú ellátása (TRENECON Kft. forgalmi modell)
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TROLIBUSZ KÖZLEKEDÉS
Korábban az ágazati bérletek sokak számára
elegendő és kedvező volt a városon belüli utazáshoz, a mai összvonalas bérletet ugyanis
nem használják ki. Mindez egyértelműen a közösségi közlekedés versenyképessége ellen
ható tényező, az egyéni közlekedési módok
felé tereli az utazókat.
Fontos kedvezmény ugyanakkor a vonzáskörzetből bejáróknak az említett kiegészítő bérlet,
mely a helyközi busz vagy vonatbérlet mellé
váltható.

A trolibusz közlekedés Debrecenben 30 évvel
ezelőtt indult meg. A 3 vonal és két betétjárat
közös végállomása a Segner téren található.
Munkanapokon csaknem 500 indítás van.
A trolibusz járműpark nagyobbik hányada korszerű, alacsonypadlós
(Ganz
Solaris és Ganz
Skoda ill. MAZ
szóló típusok). Az állományban ugyanakkor
nagyon öreg, korszerűtlen járművek is találhatók, pl. csuklós Ikarus 280T jármű.

UTASFORGALMI JELLEMZŐK
A helyi közösségi közlekedést évente mintegy
60 millió utas használja. Munkanapokon ez átlagosan körülbelül 200 ezer utazást jelent a
helyi járatokon.
A négy legnépszerűbb értékszelvény (vonaljegy, általános-, tanuló kombinált bérlet) teszi
ki a teljes eladások közel 93%-át. Annak ellenére, hogy a menetjegyek eladása kismértékben emelkedett az utóbbi években, az utasszám komoly csökkenést mutat.
Kifejezetten kedvezőtlen tendenciákra utal,
hogy éppen a sokat, rendszeresen utazó bérletesek (az eladott bérletek) száma mérséklődik évről évre: a bérleteladások közel 12%-kal
csökkentek 2010 óta. Ennek okai lehetnek
egyrészt a társadalmi változások (csökkenő
gyerekszám, öregedő népesség), és biztosan
közrejátszik benne az említett bérletár változás, és a fiatalok körében a kerékpározás ismételt divatossá válása is.

„Sokat fejlődött az elmúlt években a tömegközlekedési kultúra a járműpark és a tájékoztatás terén.”
„Átszállásoknál jobban kellene összehangolni a
járatokat (hihetetlen, hogy egy-két percen múlik
az átszállás lehetősége buszról villamosra és fordítva).
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

TARIFÁK
A helyi közösségi közlekedésben jelenleg 16
jegy- és bérlettípus választható. A vonaljegy
mellett napijegyek, csoportos jegyek is kaphatók. A teljesárú bérlet a helyi lakosság megítélése szerint drága – különösen igaz ez azóta,
hogy az önálló villamos, trolibusz és buszbérletek megszűntek.
Egy utazás fajlagos
ára

Bérlet/jegy
ára (Ft,2016)

Ft/felszállás
(Ft,2016)

felnőtt bérletes utas

6.500

125*

diák/nyugdíjas bérletes utas

3.600

69*

jegyes utas

300

300

jegyes utas járművön vásárolva

400

400

Utasszámok megoszlási aránya 2015-ben a helyi
közösségi közlekedési eszközökön:
villamos 20,14%
trolibusz 7,14%
autóbusz 72,72%

* feltételezve, hogy egy bérletet átlagosan 52-szer használ a tulajdonosa

55

A legtöbb utast a hálózat jellemzőiből adódóan az autóbuszok szállítják, bár a 2-es villamos belépésével – ami kiváltotta a 31-32-es
buszcsoportot – az arányok némileg változtak.

A Nagyállomás és környéke a helyi közforgalmú közlekedésben is meghatározó szereppel bír, napi 55 ezer utasmozgás történik itt.
Jelentős a Segner tér és a helyközi buszállomás helyi közösségi közlekedési utasforgalma
is, mindkét helyen mintegy 15-15 ezer utas fordul meg naponta.

Helyi közösségi közlekedés átlagos munkanapi utazásszáma (TRENECON Kft. forgalmi modell)
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Munkanapi utasforgalom a debreceni megállókban (TRENECON Kft. forgalmi modell)

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

EGYÉB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

A debreceni helyi közösségi közlekedés jó kiszolgálást nyújt a város legtöbb területén.
A helyi közösségi közlekedés versenyképessége ugyanakkor gyengül, szerepe folyamatosan csökken a város mobilitásában: az éves futásteljesítmények lényegében változatlanok
évek óta, az elszállított utasok száma azonban
folyamatosan csökken, főleg a bérletesek
száma esik vissza. Ehhez hozzájárulnak általános társadalmi folyamatok, de az is, hogy szerepét az egyéni közlekedési módok veszik át,
a személygépkocsi és a kerékpározás.

SZERZŐDÉSES DOLGOZÓI JÁRATOK
A DKV Zrt. jelenleg két szerződéses dolgozói
járatot üzemeltet Debrecenben, mindkettő a
Nagyállomástól indul, elszámolásuk futáskilométer alapú. A 2016-os éves tervezett teljesítmény a két járatnál 12,3 ezer járműkm.
A nagyobb vállalatok, munkáltatók sok esetben magáncégtől megrendelve működtetnek
dolgozói járatokat, kiegészítve a helyi, helyközi közösségi közlekedési szolgáltatást, és
javítva dolgozóik közvetlen munkába járási lehetőségeit.
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RUGALMAS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI
SZOLGÁLTATÁS

rékpáros elérését segíti, ugyanakkor a kerékpározhatósági feltételek infrastruktúra javításában van még tennivaló.

Rugalmas, igényvezérelt ellátásként üzemel a
46-os járatcsalád. Ez az ún. „Hívom a buszt!”
szolgáltatás, amelyben bizonyos útszakaszokon egyes menetek csak előzetesen bejelentett igény esetén közlekednek. Az utazási
igényt telefonon vagy interneten lehet bejelenteni a diszpécserhez.

NEM MOTORIZÁLT KÖZLEKEDÉS
KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

KÖZBRINGA RENDSZER
Kerékpáros közösségi
közlekedési
rendszer
üzemel
2016 márciusától a
debreceni Egyetemen. A beruházást
az Egyetem hallgatói önkormányzata
saját forrásból valósította meg.
A rendszer 4 egymástól viszonylag távol található állomásból áll, a kerékpárflotta 90 db-os.
A rendszer mai formájában zárt, csak az
egyetem dolgozói és diákjai használhatják.
Célja, hogy az egyetemi campusok közötti
közlekedést segítse, hatékonnyá és környezetbaráttá tegye. A rendszer biztonságos
használatát hátráltathatja, hogy az állomások
közötti közlekedéshez nem áll rendelkezésre
hiánytalanul a megfelelő kerékpárosbarát hálózat (pl. Oláh G. utca).

A kerékpáros közlekedés feltételei
igen vegyesek Debrecenben.
A kerékpáros infrastruktúra nagymértékben bővült az elmúlt években. A kijelölt
kerékpárforgalmi hálózat hossza eléri a 80
km-t. A meglevő infrastruktúra állapota általában kielégítő, a feltételek javítása az utak
rendszeres takarításával, a forgalomtechnika
jó minőségen tartásával érhető el.

A debreceni kerékpárhálózat és a kialakítás jellege

A hálózat ugyanakkor még nem összefüggő,
további fejlesztésekre van szükség és igény.
Hiányoznak a várost egyes városrészekkel, valamint a környező településekkel összekötő
kapcsolatok. Az északi városrészek belvárosi
kapcsolatait több kerékpáros létesítmény segíti, más városrészek esetében a kapcsolatok
többnyire hiányoznak.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A szerződéses járatok a menetrendszerinti közösségi közlekedési szolgáltatás kiegészítéseként biztosítják a munkába járás feltételeit.
Alapvetően az iparterületek és nagyobb foglalkoztatási vállalkozások telephelyeinek bejárata helyi járatokkal jól elérhetők.
Az igényvezérelt közösségi közlekedési szolgáltatás valójában nem elterjedt rendszer
Debrecenben, holott lehetne létjogosultsága
a város közforgalmú közlekedéssel való területi ellátottsága szempontjából, valamint a
helyközi közforgalmú közlekedésben is.
A Debrecenben működő közbringa rendszer
szigetszerű, az egyetem létesítményeinek ke-

közel 80 km kijelölt kerékpárforgalmi infrastruktúra
240 helyszínen mintegy 2.000 közterületi kerékpárparkoló

Problémát jelent ugyanakkor sok esetben a
nem korszerű kialakítás, a kerékpárhálózati
elemek jellemzően a közúttól szeparáltan létesülnek.
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A leggyakoribb kialakítás a gyalog- és kerékpárút, sok esetben elválasztás nélkül, még a
belvárosban is (igaz ez az elmúlt évek beruházásaira is, sok helyen csak felfestésekkel, a
gyalogos felületek rovására bővült). Ez a kerékpáros közlekedés legfőbb konfliktus forrása a városban.

A mérleg másik nyelve, hogy sok kerékpár parkoló található a város közterületein. Egyre elterjedtebbek a korszerű, biztonságos lakatolást lehetővé tevő típusok (U alakú, vagy P támaszok) a kerék rögzítését lehetővé tevő kialakításokkal szemben. A parkolók nagy része
viszont fedetlen.
A hálózat bővítése, fejlesztése során javítani kell a csomóponti átvezetéseket, a
hálózatba nem
kapcsolt területeken ki kell
alakítani a kerékpáros közlekedés gerinchálózatát. Legfőképp arra kell törekedni, hogy a
közúthálózat a kerékpárosok számára is biztonsággal használható legyen, a teljes városi
úthálózat kerékpárosbarát módon fejlődjön. A
kerékpáros közlekedés aránya a 2011. évi népszámlálás adatai, illetve a debreceni háztartásfelvétel alapján 7-8% körüli. Ez már akkor
sem volt elhanyagolható arány a teljes forgalomból, de elmarad Szeged (15-16%) vagy
Miskolc hasonló városoktól. Az általános mobilitási jellemzőknél bemutatott adatok alapján a legnagyobb arányban a kertvárosokban
és a külterületeken lakók használják napi közlekedésükhöz a kerékpárt, itt a részarány 10%
fölötti.
Ugyanakkor a mezővárosi hagyományok és a
kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki terepadottságok miatt lenne tere a további fejlődésnek. Ezt erősítették meg a mobilitási kérdésekre kapott válaszok is.
Az igények növekedését jelenleg nem csupán
a hálózat hossza, de még inkább az összefüggő hálózat hiánya gátolhatja. Problémát
jelent sok esetben a kialakítás jellege, a csomóponti átvezetések minősége, vagy a többi
közlekedővel való forgalmi viszony is, ami az
igények alakítása mellett a közlekedés biztonság szempontjából is lényeges.
A város külső területein, ipari parkjaiban található üzemekbe, nagyobb foglalkoztatókhoz is
gyakori közlekedési eszköz a kerékpár. A nagyobb vállalkozások többsége valamilyen módon támogatja is a kerékpáros munkába járást.

Kerékpáros infrastruktúra megoszlása a kialakítás típusa szerint (saját szerk.)

A kerékpárhálózati elemek csomóponti végpontjai, vagy átvezetései többségében nem
megfelelőek, esetenként szabályosan nem is
közelíthetők meg a kerékpáros vonali létesítmények.
Korszerű és
kismértékű ráfordítással
megvalósítható kerékpáros megoldások nem jellemzőek Debrecenben: a korábban kialakított,
jelenlegi buszsávok nem alkalmasak a kerékpárosokkal közös forgalom lebonyolításra, így
nincsenek közös busz-kerékpársávok, valamint nem fellelhető olyan megoldások, mint a
kétirányú kerékpározásra megnyitott egyirányú utca.
„Jó lenne szétválasztani a bicikliutakat a járdáktól
és büntetni a gyalogosokat, akik figyelmetlenül a
bicikliúton sétálgatnak. Balesetveszélyes.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

Az olyan új városi úthálózati elemeken, mint pl.
a Nyugati kiskörút, nem kezelték a kerékpárosok közlekedési igényeit, a közúti infrastruktúra tervezése során nem fektettek súlyt a kerékpárosbarát kialakításra.
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sokszor igen rövid zöldidőkkel találkozunk.
Előfordul, hogy a közúti kapacitások növelése
érdekében nem a legideálisabb a gyalogátkelők elhelyezése, vagy nem minden csomóponti ágnál, pl. nem a buszmegálló közelében
található kijelölt átkelő.
Főleg a külső városrészekben és a lakótelepeken tapasztalható járdahiány. Ugyanezen helyeken jelent gondot a nem megfelelő közvilágítás, vagy a gyalogos felületeknél az elégtelen vízelvezetés is.

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A belváros kiterjedt
gyalogos
övezettel
rendelkezik. A Piac
utca és környezete kellemes
hangulatot
áraszt, az utcabútorokkal, zöldfelületekkel
kedvező összhangja jelenik meg a forgalomcsillapításnak.

„Fontos lenne padok, és hulladékgyűjtők sűrűbb
kihelyezése, és a forró nyarakra való tekintettel
érdemes lenne ivókutakkal is felszerelni a várost. A parkok és közösségi terek kialakításában
nagyon jól fejlődik a város, ezzel szerintem a
legtöbb debreceni elégedett, viszont a játszótérfejlesztésekre illetve a lakótelepek zöldövezeti
részeire, és járdáira, most már nagyon jó lenne
többet költeni.”

„Az elmúlt évtizedekben a gépjárműforgalom által használt infrastruktúra élvezett prioritást (utcák átalakítása többsávos utakká, parkolókká,
nagy sebesség elősegítése hangolt forgalomirányítással) a fejlesztéseknél a többi modalitás kárára (a busznak rossz az 50-es zöldhullám, a kerékpárforgalomra veszélyes (főleg gyerekekre), a
gyalogosforgalom szintén akadályozva, veszélyeztetve van, ha egy hangolt forgalomirányítást
kikapcsolnak).”

„Többet kellene gondolni a babakocsikkal közlekedőkre, mert az a járda, ami még egy gyalogosnak éppen megfelel, az már egy kisgyermekes anyának rémálom lehet és sokszor a babakocsi kereke bánja.”

/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A belvároson kelet-nyugati irányban a Széchenyi utca - Kossuth utca, valamint a Miklós utca
- Szent Anna utca útvonalon lehet áthaladni
autóval, melyek közül az első az intenzív gyalogos forgalmú központon vezet át.
A járdahálózat a
belterületen lényegében jól kiépült,
de több helyen a
gyalogos
infrastruktúra állapotok
javításra szorulnak.
Elsősorban a kereszteződéseknél,
a gyalogos átkelőhelyeken nem biztosított az akadálymentes
közlekedés. A kiemelt szegélyek a kisgyermekes, babakocsis és az idős gyalogos számára is
nehézséget okoznak, a taktilis jelek, egyéb
„tapintható” jelzések hiánya pedig a gyengénlátóknak kényelmetlen, rosszabb esetben
akár balesetveszélyes is lehet.
A gyalogos útvonalak főutakkal való metszéspontjaiban az átkelés más szempontból sem
igazán gyalogosbarát. A jelzőlámpás csomópontokban gyakran igen hosszú várakozási, és

/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A városban a legkoncentráltabban a belvárosban jelentkeznek a nagyobb gyalogos igények.
A forgalomcsillapított Piac utca és a környezetében lévő forgalomvonzó létesítmények
meghatározóak a legvédtelenebbek közlekedésében. A városközpontban a helyi, ügyintéző forgalom és a turistaforgalom is nagy
számban jelenik meg.
Frekventált gyalogos helyek a belvároson kívül a nagyobb
közösségi
közlekedési átszállóhelyek, csomópontok, valamint az
Egyetem és a Kórház környéke is.
A városban több lakóterületen is bevezetésre
került forgalomcsillapítás. Érdekes azonban,
hogy ilyen övezetek leginkább lakóterületeken jellemzők, a városközpont környezetében
nem elterjedt a közúti forgalom ilyen korlátozása.
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A kerékpározás egyre elterjedtebb, kedvelt
módja a helyi közlekedésnek. A város adottságai kedvezőek. A növekvő hálózatméret
ugyanakkor sok esetben együtt jár a korszerűtlen vagy konfliktusokat okozó megoldások
alkalmazásával. Sok a közös gyalog- és kerékpárút a városban, annak ellenére, hogy egyes
helyeken a közúti forgalommal közös kerékpározás kedvezőbb volna.
A vonzáskörzetből ingázók számára a kerékpárszállítás vagy B+R kerékpártárolók használati lehetőségei kevésbé jók, így csak egy nagyon szűk réteg használja a kerékpárját a megyeszékhelyi közlekedéshez jelenleg.

EGYÉNI MOTORIZÁLT
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÚTI
KÖZLEKEDÉSE

Forgalomcsillapított területek Debrecenben (saját szerk.)

DEBRECEN KÖRNYÉKI KÖZÚTHÁLÓZAT
JELLEMZŐI

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

Debrecen nem fekszik a legjelentősebb európai áruszállítási irányok, az un. TEN-T (TransEuropean Transport Networks) avagy páneurópai közlekedési folyosók mentén. Az V.
számú folyosó, ami az észak-adriai kikötők és
Kelet-Európa között vezet, és magában foglalja az M3 autópályát, a várostól mindössze 35
km-re halad.
A TEN-T (comprehensive network) – ami a fő
irányokat lefedő hálózat kiegészítése – érinti
Debrecent. A hálózat része az M35-ös és a 47es főút, amely Szlovákia és Románia-Szerbia
közötti kapcsolatot biztosítja. A 4. sz. főút országos és regionális szempontból is nagy fontosságú, nemzetközi hálózati szerepe az
északkelet - délnyugat irányú forgalom számára jelentős.
A város legfontosabb közúti kapcsolatát Budapest, Közép- és Észak-Dunántúl, valamint
Nyugat- Európa irányába az M3 autópálya biztosítja. A 48-as út csak néhány hazai települést
érint, azonban a legrövidebb, de csak személyforgalom számára igénybe vehető közúti
kapcsolatot adja Romániával.

Debrecenben a gyalogosok és kerékpárosok
helyzete igen vegyes képet mutat. A belvárosban nagy területen forgalomcsillapított, korlátozott behajtási területet jelöltek ki, ahol csak
a közösségi közlekedés és a kerékpárosok
közlekedhetnek a gyalogosokon kívül.
A városban a távolságok lehetővé teszik, hogy gyalogosan megközelíthető
legyen sok ügyintézési vagy szabadidős célpont. Sokan
választják
ezért,
hogy inkább kicsit
hosszabban gyalogolnak, akár a közösségi közlekedés helyett is,
elsősorban költségtakarékossági okokból. A
külső területeken, lakóutcákban több helyen
rossz állapotúak, rosszabb esetben hiányoznak a gyalogjárdák. A közösségi közlekedési
megállók megközelítésénél, a kereszteződéseknél, jelzőlámpás csomópontoknál kívánatos lenne sok helyen az infrastruktúra fejlesztése az akadálymentes, kényelmes és biztonságos városi környezet érdekében.
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A Visegrádi 4-ek elképzelése szerint nemzetközi közúti és vasúti folyosóvá fejlesztik a közeljövőben a Kassa-Miskolc-Debrecen-Nagyvárad tengelyt, és megvalósul Nyírábrány teherforgalmi bővítése is.
Az országos közutak állapota romló, leszámítva a relatíve új útszakaszokat (M35 gyorsforgalmi út, 354. sz. főút elkerülő).
Az oszlop diagram a Debrecent érintő országos közutak burkolat állapotát mutatja három
időképben (1 a legjobb, 5 a legrosszabb állapot). Az eredmények a Magyar Közút NZrt.
munkatársainak szemrevételezésen alapuló,
általános burkolat állapotot jellemzik, amelyeken szakaszonként komoly eltérések is lehetnek.

Debrecent érintő országos közutak burkolat állapota (forrás:
Magyar Közút NZrt.)

Hajdú-Bihar megye útállapoti jellemzői (forrás: Magyar Közút NZrt.)
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A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÚTI FORGALMA

ledve fokozatosan növekszik, ahogy a távolsági forgalomhoz az elővárosi, Debrecenbe
irányuló járművek is megjelennek a hálózaton.

A város vonzáskörzetében a sugárirányú úthálózaton a forgalomnagyság a városhoz köze-

A városkörnyék Debrecent érintő közúti forgalmának nagyágai (TRENECON Kft. forgalmi modell)

Városhatárt átlépő forgalom napi lefolyása

A Debrecenen kívülről érkező, városhatárt átlépő közúti forgalom a 35-ös és a 47-es úton a
legnagyobb. A legtöbben reggel 7-8 és délután
16-17 óra között lépik át a városhatárt.

A forgalmi áramlatok aszimmetriája alapján
(reggel befelé, délután a városból kifelé) látszik a munkamotivált, elővárosi jellegű ingaforgalom túlsúlya a városba vezető utakon (a
távolsági, átmenő forgalommal szemben).
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A sugárirányú úthálózatot az országos főutak
bevezető szakaszai adják, melyek a belterületet elérve jellemzően 2x2 sávosra bővülnek, és
a városon belül a Nagykörút révén egymással
is kapcsolatban vannak.
A belvároson kelet-nyugati irányban a Kossuth utca - Széchenyi utca tengelyen lehet áthaladni. Alternatívaként a Szent Anna utca –
Miklós utca útvonal áll rendelkezésére. Az
északi városrészekből a belváros a Böszörményi úton kívül több útvonalon is megközelíthető.
A belterületi úthálózat kb. 84%-a burkolt, 92
km-t tesz ki a nem kiépített utcák teljes hossza.
A szilárd útburkolat hiánya leginkább a kertvárosias lakóterületekre jellemző.

A forgalom összetétele a városhatár mérőhelyein

A nehézgépjárművek aránya átlagosan közel
9,5% a város főútjain, de a hálózat adottságai
miatt a 4-es illetve a 47-es utakon az átlagostól
jóval nagyobb (15% és közel 12%) a teherforgalom nagysága. A 4-es út nagyobb teherforgalmát a Határ úti ipari park délről történő
megközelítési lehetősége, valamint a Románia irányába haladó tranzitforgalom útvonala
együttesen okozza. A tranzitforgalom szolgál
a 47-es úton tapasztalt nagyobb teherforgalmi
arány magyarázatául is.

„A tranzit forgalom elterelése szükséges. A városi
útépítésnél olyan technológia használta, amivel lecsökken a kátyúk kialakulásának lehetősége.
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

DEBRECEN KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSE

Városszerte ugyanakkor problémát okoz az
utak burkolatának romló minősége (pl. hagyományos beépítésű belső lakóterület, Villanegyed, a Lakótelepek belső szervizútjai, a Kertváros városrész több településrésze). A közigazgatási területen található önkormányzati
tulajdonú, szilárd burkolattal rendelkező utak
60%-ának kora meghaladja a 15 évet. Az útburkolat elfogadható állapotszintje 15 év után
lokális javításokkal általában nehezen biztosítható, azok nagyobb felületen történő felújítása szükséges.

A VÁROS ÚTHÁLÓZATA
A belterületi közúthálózat sugaras-gyűrűs szerkezetű, hiányos,
helyenként kapacitáshiányos körirányú elemekkel. A Nagykörút a Nyíl utcai szakasz kivételével mindenhol 2x2 forgalmi sávval rendelkezik. Az országos főúthálózat elemei a 471-es
főút kivételével közvetlenül kapcsolódnak a
gyűrűhöz, emiatt a városon áthaladó teherforgalom egy része is ennek az útnak a használatára kényszerül.

MOTORIZÁCIÓ
A közlekedési módválasztásra befolyással bír
többek között a város személygépjármű ellátottsága is, amely Debrecen esetében magasnak mondható. A legutóbbi 2014-es KSH adatok szerint Debrecenben 310 személygépjármű jut ezer lakosra. A Budapesten kívüli nagyobb hazai városok közül Pécsett magasabb
ennél a gépjármű ellátottság.
A városokat összevető ábrán jól kivehető,
hogy a nagyobb hazai városok motorizációs
szintje 2004-től különböző volumenek szerint
változott.

1.200 km önkormányzati úthálózat
ebből 565 km út belterületen
amiből 473 km burkolt
30 km a városon átvezető országos főút

A Nagykörúton kívül csak helyenként áll rendelkezésre megfelelő szintű gyűrű irányú kapcsolat. A keleti városrészben a Monostorpályi
úttól a Sámsoni útig tartó szakasz 4 sugárirányú utat köt össze. A belváros tehermentesítését szolgálja a Kiskörút, ami valódi hálózati
funkcióját csak a tervezett Hatvan és Mester
utcákat összekötő szakasszal kiegészülve
fogja betölteni.
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A 2009-2010-es évek visszaesését kisebb-nagyobb mértékű növekedés jellemezte. Míg
Miskolc, Pécs és Szeged motorizációs növekedése 2011-től nagyobb mértékű volt, addig

Debrecen motorizációs fejlődése 2013-tól lendült fel.

A motorizáció számszerű és %-os alakulása a fővároson kívüli főbb megyei jogú városokban, 2004-2014 (forrás: KSH)

A külső kertvárosias lakórészeken a motorizáció magasabb a városi átlaghoz képest. Egyes
kertvárosi területeken 550-nél is több az ezer
lakosra vetített személygépjárművek száma,
ott háztartásonként legalább két autó a jellemző.

Ilyen városrészi területek: az Akadémia utca –
Vezér u. környéke, a Lencztelep, Csapókert és
Meggyeskert. A város beépített lakóterületeinek eltérő motorizációs szintjét mutatja a térképes ábra.
Az átlagnál alacsonyabb, 200 autó/ezer lakos
körüli a gépjármű ellátottság a lakótelepek
környékén.
A magas motorizáció több ponton is hat a teljes városi közlekedési rendszerre: a közúti forgalom torlódásainak kezelése mellett meg kell
oldani a gépjárművek elhelyezését, parkolását,
a nem motorizált módok biztonságos közlekedését és a közösségi közlekedési járművek elkülönítését, segítését is.
VÁROSON BELÜLI KÖZÚTI FORGALOM
Városon belül a legnagyobb forgalmat a két
körút, valamint a hozzájuk kapcsolódó jelentős sugárirányú utak vezetik el.

Az egyes városi körzetek motorizációs szintje 2014-ben
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A legerősebb forgalom a Hunyadi J. utcán a
Fórum előtt tapasztalható, az átlagos napi keresztmetszeti forgalom meghaladja a 45 ezer
egységjárművet. A Nagykörúton is minden
keresztmetszetben 20 ezer egységjárművet

meghaladó a forgalom. A belvárosból kiinduló
gyűjtőutak forgalma is nagyobb, mint 10 ezer
egységjármű két irányban, leginkább a városközponthoz közeli szakaszokon.

A város úthálózatán jellemző átlagos közúti forgalomnagyságok (TRENECON Kft. forgalmi modell)

A város belterületéről, normál forgalmi körülmények között gépjárművel gyakorlatilag bárhonnan 15 percen belül elérhető a belváros. Az
egyre növekvő motorizáció hatása azonban
érezhető a mindennapokban is. Hétköznapokon a csúcsidei torlódások időtartama növekszik és egyre nagyobb területet érint. Ezen
időszakok hossza általános tapasztalatok szerint sem reggel, sem délután nem haladják
meg a fél órát.
A főbb útvonalakon csúcsidőszakon kívül a
hangolt irányokban jól lehet közlekedni, viszont a napközben általában használt 2 perces! (120 mp-es) fix jelzőlámpás periódusidő a
mellékirányokban hosszú várakozási időt okoz.

„A jelzőlámpák 3 percig pirosak, 10mp-ig zöldek.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A 2-es villamos különálló szakaszán található
csomópontokon 3 perces! (180 mp-es) lámpás
periódus is megfigyelhető, ami az arra közlekedő gyalogosok, kerékpárosok és autósok áthaladását is gátolja (és sok autós ezért inkább
kerül, hosszabb, de sokszor gyorsabb utat választ).
Megjegyzendő, hogy 3 perces periódus idejű
jelzőlámpa program hazánkban szinte csak
Debrecenben van, bár a 2 perces periódusidő
is kevés hazai nagyvárosban jellemző.
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A jegyeladások szerint a délelőtt a forgalmasabb időszak, délután a parkolási igény sokkal
alacsonyabb, különösen igaz ez a II. övezetben.
A parkoló óráknál fizetőeszközként egyértelműen a készpénz dominál, a szintén működő
chipkártya részesedése minimális. Terjedőben
van ugyanakkor a kényelmes mobilfizetés,
mely ma már a jegybevételek közel 40%-át
adja.

PARKOLÁS
PARKOLÁSI RENDSZER
A városközpont közúti elérését az úthálózaton bonyolódó forgalom mellett a parkolóhelyek is
befolyásolják.
3 fizető parkolási zóna: 5.300 felszíni fizetős parkolóhely, 127 automatával
5 mélygarázs (755 közforgalmú férőhely)
3 belvárosi „üzleti” parkoló” (580 férőhely)
3 bevásárlóközponti parkolóház (1.680 férőhely)
4 magán fizető parkoló
1 elektromos töltőállomás

A célforgalom nagyságának befolyásolására
zónás fizető parkolási rendszer működik.
A parkolójegy bevételek fizetési mód szerinti megoszlása
(forrás: DV Parking Kft. adatok alapján saját szerk.)

„Más nagyvárosokhoz hasonlóan szimpatikus
lenne a szombati parkolás ingyenessé tétele, illetve
kedvezmények beállítása a rövid parkolási terminusokra.”

A parkolóórák bevételeiben nagy területi különbségek vannak. Egyes parkolóóráknál 1,5-2
millió Ft közeli havi bevétel is előfordul, a kevésbé forgalmas helyeken viszont csak 50-100
ezer Ft közötti bevétel volt a vizsgált hónapban.
A helyi beépítettségi, parkolási adottságok
függvényében természetesen eltérés van az
egy parkolóórával lefedett területben is. Közvetlenül a városközpont legbelsőbb területein,
a Piac utca mentén, valamint a Kossuth tér közelében (Hatvan u., Csapó u., Sas u., Péterfia
u.) és a Szent Anna utcában a legmagasabbak
a fajlagos bevételek.
A városi mélygarázsok fajlagos bevételei relatíve alacsonyak (pl. a Bethlen u-i mélygarázs
alacsony kihasználtsággal működik, míg a környékbeli Hatvan u-i parkolóautomaták fajlagos bevétele kifejezetten magas.

/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A belvárosban a jó közösségi közlekedési ellátottság ellenére a közterületi, felszíni parkolók
túlterheltek. Más városokhoz képest több a
közterületen kívüli mélygarázsban, parkolóházakban rendelkezésre álló kapacitás, azonban ezek kihasználtsága nem jó.
HASZNÁLATI JELLEMZŐK
A parkolási zónák közötti igények nagymértékben eltérőek, a belső utcák sokkal forgalmasabbak, mint a külsőbb parkolóhelyek. Az
általános benyomással ellentétben ugyanakkor az utcai parkolók is csak ritkán telítettek, a
bevételi adatok alapján a kihasználtság csak a
legforgalmasabb néhány automata környékén (pl. a Hatvan utcán és a Strandfürdőnél) éri
el az 50%-ot, átlagosan 15% körüli van
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Az egy parkolóhelyre eső bevétel területi különbségei (forrás: DV Parking Kft. adatok alapján saját szerk.)

A fizető zóna határán, a már ingyenes területeken sok utcában napközben is sokan parkolnak. Vagyis a „park & walk” – az autó lerakása
és onnan begyaloglás a központba – elég bevett gyakorlat. Az így érintett utcákban ez parkolóhely hiányt okoz, illetve az állapot zavarja
az ottlakókat.
„Ilyen magas parkolási díjakért elvárnánk, hogy télen takarítsák a parkolókat. Ha már fizetünk egy
szolgáltatásért és nem is keveset, akkor ők is szolgáltassanak megfelelő - hómentes - parkolási helyeket.”

Az átlagos várakozási idők alakulása a 3 övezetben (saját
szerk.)

A 3 garázsnál a fizető férőhelyeken az alkalmi
jegyes fizetők vannak a legtöbben, a havibérlettel rendelkezők aránya alacsony, kiemelt
övezetes felszíni bérlettel pedig még kevesebben veszik igénybe a mélygarázsokat (pedig
ingyenesen tehetnék).

/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

Az átlagos várakozási idő a kiemelt zónában a
legrövidebb, jellemzően 1 óra alatti, néhány
helyszínen inkább 30 perchez közelít. A belváros külsőbb területein inkább az 1-2 órás parkolások fordulnak elő. A Nagyerdőben a fürdő
az elsődleges célpont, így ott még hosszabb az
átlagos várakozási időtartam

EGYÉB PARKOLÁSI KÉRDÉSEK
A külső területeken a nagyobb forgalomvonzó
helyek környékén lokális parkolási problémák
tapasztalhatók:

Mind a 3 városi mélygarázsban (Bethlen, Ítélőtábla és Kölcsey) találhatók közforgalmú helyek és bérelt vagy magán tulajdonban lévő, a
közforgalom számára nem használható parkolóhelyek is.
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a Kenézy Kórháznál és az Orvosi Egyetemnél, illetve a reggeli iskolakezdésnél az iskolák előtt – oka a rövid időszakban megjelenő célforgalom



EGYÉB SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

a lakótelepeken, ahol a motorizáció magasabb, mint a tervezett állapot, így gépjármű tárolóhely hiány van.
Debrecen elkötelezett a tiszta, közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli városi közlekedés
iránt. A Nagyerdei mélygarázsban telepített
gyorstöltő az önkormányzat első lépése abba
az irányba, hogy megteremtse a városban az
elektromos autózás feltételeit.

TAXI ÉS EGYÉB SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI
SZOLGÁLTÁSOK
15 helyen kijelölt taxiállomás (droszt) 66 állással

A debreceni taxi vállalkozások száma, illetve a
taxiengedélyek száma pontosan nem ismert.
Debrecenben nem tapasztalható taxikkal kapcsolatos neuralgikus probléma, a taxisok többsége szabálykövető. A taxi szolgáltatásokkal
kapcsolatosan nem jellemzők negatív visszajelzések. Igaz a taxizás sem igazán elterjedt
formája a városban utazásnak.
A debreceni taxisokat – sok más várossal ellentétben – nem illetik meg kiváltságok, kizárólagos behajtási jogok. A városközponti forgalomcsillapított zónába, a Piac utcára pl. csak
engedéllyel lehet behajtani, az ottani közlekedés a taxiknak alapból nem megengedett,
csak engedéllyel.

„Borzalmas rendszer a felszíni parkolóóra, ahol
előre kéne tudni a parkolási időt. Ha valaki ügyintéz, sorban áll vagy sorszáma van, nem szaladhat
ki, hogy meghosszabbítsa a parkolási időt. Lehet,
fél órát is kifizetett előre, de kiszámíthatatlan mikor kerül sorra egy közműnél pl. és bár nem akart
potyázni, fizetheti a büntetést, ha lejárt a parkolási idő.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

Emellett Budapest és Pécs után 2016. március
1-jétől Debrecenben is ingyen parkolhatnak a
zöld rendszámmal rendelkező (ún. „környezetkímélő”) gépjárművek a felszíni fizető várakozóhelyeken. Ezzel egy újabb lépést tett a
város az elektromobilitás helyi terjesztésében.

TELEKOCSI, AUTÓMEGOSZTÁS
Egyre elterjedtebbek az olyan alternatív megoldások, mint a telekocsizás. Elsősorban a távolsági forgalomban (Budapest-Debrecen) jellemző az internetes oldalakon megosztott és
foglalható szabad autós kapacitások „értékesítése”. Ilyen formán ez elsősorban a távolsági
közösségi közlekedés – hangsúlyosan a vasút
– munka miatt utazó, illetve hetente az egyetemre ingázó hallgatók utasforgalmát csökkentő jelenség.
Pontos adat ugyan nem áll rendelkezésre az
elszállított utasok tekintetében, azonban a kínálat egyre növekszik. Tapasztalatok szerint
azért népszerű ez az utazási mód, mert egy
utazás költsége a helyközi közösségi közlekedési jegy árának körülbelül fele.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Bár közterületen kívüli parkolókkal kifejezetten jól ellátott a városközpont, azok kihasználtsága relatíve alacsony, a debreceniek szeretnek inkább az utcán, a célponthoz a lehető
legközelebb megállni. Így az egyre zsúfoltabb
közúthálózat, a növekvő motorizáció és az
erősödő egyéni közlekedés együttes hatása,
hogy a parkolási problémák megoldása nagy
és növekvő feladatot ró a városra.
Amellett, hogy a belvárosba irányuló nagy
közúti forgalom terheli a védendő terület úthálózatát, a parkolási nehézségek a lakók,
gyalogosok zavarását, növekvő légszennyezést okoznak, emellett nagy területeket használnak a belvárosi értékes
közterületekből.
A külsőbb városrészekben a
kórház környékén tapasztalhatók parkolási problémák,
valamint a lakótelepeken
várható az egyre problémásabb gépjárműtárolás a motorizáció további növekedésével.

LÉGI SZEMÉLYFORGALOM
Az elmúlt néhány évben jelentős
forgalomnövekedés történt a Debreceni Repülőtéren (a Wizz Air 2013-tól kezdve
menetrendszerinti járatokkal közlekedik innen már hat európai nagyvárosba). Összességében Budapest után ez az ország második
legforgalmasabb, nemzetközi járatokat is fogadó és indító repülőtere.
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A légiforgalomban – a menetrendszerinti járatok elindulásával a korábban is közlekedő
charterek mellett – komoly utasszám növekedés tapasztalható. 2015-ben már közel 180
ezer utas használta a repülőteret. 2016 első öthavi forgalma már meghaladta a 105 ezer
utast, ami az előző év hasonló időszakában tapasztalt forgalom duplája. A fő desztinációk a
járatsűrűségek alapján London, München
Eindhoven, Párizs, Milánó, utóbbiak fontos átszálló hubok is, ahonnan vélhetően sokan tovább is utaznak. A Debrecen környéki lakosok
mellett nagy számban ukrán és román állampolgárok is használják a repülőtér járatait.

ÁRUSZÁLLÍTÁS
KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS
A belvárosban és a lakóterületeken található áruszállítási célpontok (főleg kisboltok, üzletek) forgalma térben
és időben is eloszlik, jellemzően kis- vagy közepes tehergépjárművel kiszolgálhatók. A belvárosi forgalomcsillapított területeken a kisáruszállítás eseti engedélyekkel, illetve a környező utcák felől megközelítve működik.
A távolsági áruszállításban a 4-es főút és az
M35-ös autópálya nyújtotta kapcsolatok a
meghatározók. A város nagyobb teherforgalmat bonyolító létesítményei, ipari parkjai és
üzemei a város külső területein, a bevezető
utak mentén találhatók. Így jellemzően megközelíthetők az országos főúthálózaton keresztül, kevésbé zavarva a lakóterületeket. Ez
alól a délkeleti városrészben található DELOG
ipari park és környéke kivétel, a nem déli irányból érkező teherforgalom jelenleg a nagykörutat terheli.
A város több területén van érvényben súlykorlátozás, jellemzően 3,5 tonna fölötti (a célforgalmat engedő) tiltással a lakóterületek védelme és a teherforgalom főúthálózaton tartása érdekében. A tehergépjárművezetők ezt
a fajta „korlátozást” többségében tiszteletben
tartják.

Súlykorlátozással szabályozott területek Debrecenben (saját
szerk.)

Az átmenő teherforgalom nagy része a 354. sz.
út megépülésével el tudja kerülni a várost, de
az M35 autópálya déli szakasza még hiányzik.
Így a 47-es út nehézgépjármű forgalma még
szükségszerűen terhel lakóterületeket is, ami
főleg a Nagykörút és a Kassai út mentén okoz
lakossági panaszokat.

A város úthálózatán jellemző nehéztehergépjármű forgalom
(TRENECON Kft. forgalmi modell)

A várost nyugatról elkerülő M35 autópálya 4es és 47-es utakat összekötő elkerülő szakasz
későbbi megépülésével várhatóan a városi
szakaszok mentesülni fognak az átmenő teherforgalom alól.

„Közúthálózat fejlesztés, Debreceni körgyűrű teljessé tétele és díjmentesítése a belvároson áthaladó forgalom csökkentése végett.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./
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A közúti áruszállítás a szinte kizárólagos szállítási mód a debreceni termelői, kereskedelmi
és logisztikai vállalkozások körében. Az országon belüli, megyén kívüli áruszállításon túl
számos országgal is van áruszállító kapcsolat:
Finnország, Lengyelország, Szlovénia, Németország, Olaszország, Kína, Svájc vagy Hollandia, Törökország, Csehország és Szlovákia
is.

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK
UTAZÁSI MÓDOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA (MULTIMODALITÁS)
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS

A szolgáltatások térbeli és időbeni összekapcsolása, a kínálat hasonló képet mutat, mint
bármely megyei jogú város esetében. Debrecenben a Nagyállomás, illetve a helyközi autóbusz pályaudvar a két közlekedési nagycsomópont, ahol a mai kialakítással, a helyközi
autóbusz és vasút közötti átszállás és a vonat
és a helyi járatok közötti átszállás hosszú gyaloglásra kényszeríti az utasokat, ami jelentős
időveszteséget okoz. Ez a járatok összehangolására is kihatással van.
A helyközi autóbuszok a helyi megállókat
használják, így az itt történő átszállások nem
jelentenek plusz gyaloglást, ha azonos irányba
utazik tovább közforgalmú autóbusszal az
utas. A csatlakozások garantálása, az esetleges késések bevárása ugyanakkor nem lehetséges teljes mértékben ilyen nagy kiterjedésű
hálózatok esetén.
A tarifarendszer ugyanakkor továbbra sem integrált a szolgáltatók között. A vasúton és
helyközi buszforgalomban az állam által megállapított távolsági-helyközi jegyek válthatók,
a helyi menetjegyek, bérletek ettől függetlenül, az önkormányzati szabályozás szerinti árképzéssel, meghatározott értékesítési csatornákon keresztül kaphatók. Anyagi segítség az
ingázó utasoknak a közösségi közlekedésnél
említett kiegészítő bérlet.

A vasúti áruszállítás teljesítménye
a személyforgalomban is kiemelkedő 100-as vasútvonalon a legnagyobb. A várost érintő vasúti áruforgalom 85%-a ezen a
vonalon bonyolódik (16-17 millió árutonna/év).
Jelentős vasúti áruszállítás még a 105-ös vonalon (Záhony országhatár felé) mérhető, itt az
éves forgalom az 1 millió árutonnát meghaladja. A környéki vonalak áruforgalma marginális.
A vasúti infrastruktúra csak a korábbi nagyobb
volumenű debreceni gyárak utód vállalkozásainál és telephelyeinél elérhető (iparvágányok),
így a vasúti áruszállítás lehetőségét ez is korlátozza.
„Szükség lenne a vasút elérhetőségének javítása,
rakodásra alkalmas állomások biztosítása a vállalkozások számára.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A kizárólag közúti szállításban érintettek véleménye szerint a vasúti és közúttal kombinált
vasúti szállításra való áttérés érdekében a vasúti áruszállítás teljes szolgáltatásában jelentős
változásokra, fejlődésre volna szükség.
LÉGI ÁRUSZÁLLÍTÁS
A Debreceni Repülőtéren – a környékbeli logisztikai fejlesztések ellenére – az áruszállításra tartós igény egyelőre nem jelent meg a
térségből. Kisebb tömegű szállítmányok csak
alkalmi jelleggel jelentkeznek igényként a repülőtéren. Éves szinten az árutömeg mértéke
ritkán haladja meg a néhánytíz tonnát. Az alacsony kereslet összefügghet a térség gazdaságának szerkezetével is, a környékbeli cégek
profilja, áruszállítási igényeihez nem illenek a
légi szállítás speciális jellemzői.

„A helyi autóbuszok menetrendje nincs a vonatközlekedéshez hangolva, esténként, éjszakánként kellene több járat.”
„A volán a MÁV és a DKV között lehetne egyesített bérlet, mellyel a városon belül lehetne utazni,
de szükséges lenne az is, hogy egyfajta zóna tarifarendszer jöjjön létre. Ekkor egy vidéki megvenné a bérletét mely a távolsági és a helyi közlekedésen is érvényes.
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./
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AUTÓSOK KOMBINÁLT UTAZÁSI LEHETŐSÉGEI

Év közben is erősen változó képet mutat a balesetek száma. A nyári-kora őszi időszak minden évben kiugró, míg a téli hónapok (főleg a
január, február) baleset száma minden évben
a legalacsonyabb.
A balesetek természetét, jellegét vizsgálva
négy fő baleseti forma azonosítható, ezek teszik ki az összes baleset közel 3/4-ét.

A debreceni autósok körében a P+R utazások
nem jellemzők. Az utazási idők és a célpontok
elérhetősége miatt kevesen döntenek úgy,
hogy leteszik a gépjárművet és közösségi közlekedéssel utaznak tovább. A városon belüli
távolságok sem teszik versenyképessé a kombinált utazásokat. Az adottságok miatt kevés
célzottan kijelölt P+R parkoló van a városban.

Főbb baleset típusok:

KERÉKPÁROZÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA

azonos irányba haladó járművek ütközése

A közösségi közlekedési megállóknál kerékpár parkolók kihelyezése nem elterjedt, de
ahogy az autósoknál, úgy a kerékpárosoknál
sem várható, hogy tömegesen szálljanak át
közösségi közlekedési járműre. Kerékpárok
szállítására egyébként csak a vonatokon van
mód, a helyi közösségi közlekedésben, illetve
a helyközi autóbuszokon a jelenlegi szabályok
szerint nincs erre lehetőség.
A manapság oly népszerű rollerek, és kisebb
összecsukható kerékpárok szállításával kapcsolatosan a szolgáltatók utazási feltételei
nem térnek ki, jellemzően a kézipoggyász mérete értelmezhető ezen közlekedési eszközök
közforgalmú járműveken való szállítására.

ütközése

egyenesen haladó és kanyarodó járművek
gyalogos elütése
keresztező irányba haladó járművek ütközése

E négy balesettípus meghatározó a teljes vizsgált időszakban (2011 és 2015 között) a gyalogos elütések aránya csökkent kissé, ami mögött az áll, hogy szinte megfeleződött a gyalogos elütések száma.

Személyi sérüléses balesetek száma Debrecen közigazgatási területén, 2007-2015 (forrás: KSH)

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A szezonalitást ismerve nem meglepő, hogy
tavasztól kora őszig és leginkább a nyári hónapokban történnek leginkább a kerékpárosokat
érintő balesetek. A kerékpáros balesetek
száma 2014-ig kismértékű emelkedést mutatott, a 2015-ös előzetes adatok már azt mutatják, hogy a folyamat talán megfordult és javul.

Debrecen közigazgatási területén történt személyi sérüléses balesetek száma évente 350400 közötti, 2008 majd 2011 után is kis visszaesés, majd ezt követően enyhe növekedés látszik az adatokból.
A 2007-2015-ös relatíve hosszú időszakban
nem változott érdemben a személysérüléses
közúti balesetek száma, de észrevehető a
könnyű sérüléses balesetek arányának enyhe
növekedése, ezzel párhuzamosan pedig a súlyos és halálos balesetek arányának kismértékű csökkenése, ami talán a korszerűbb járműparknak is köszönhető.

Ez
részben
az
egyre
népszerűbb
kerékpározásnak is köszönhető, amely a
nemzetközi kutatások alapján pozitívan hat az
egyéb járművezetők védtelenebbek szembeni
viselkedésére.
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Balesetek természete a Debrecenben történt közúti balesetekben, 2011-2015 (forrás: KSH adatok alapján saját szerk.)

FORGALOMIRÁNYÍTÓ ÉS
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS
RENDSZEREK
JELZŐLÁMPÁS
IRÁNYÍTÁS

FORGALOM-

Debrecenben a fontosabb csomópontokban, elsősorban a belvárosban és az országos főutak bevezető szakaszaihoz kapcsolódóan működik jelzőlámpás forgalomirányítás.

Baleseti sűrűsödési helyek Debrecenben a balesetek száma
alapján, 2010-2015 (forrás: KSH adatok alapján saját szerk.)

A baleseti térképeken kitűnik, hogy a balesetek többsége a fő- és gyűjtőút hálózaton történik, jellemzően azok csomópontjaiban.

117 jelzőlámpás csomópont, ebből
60 önkormányzati üzemeltetés
57 országos közútkezelői üzemeltetés
további 11 helyen csak gyalogos jelzőlámpa

A kiépítésekor korszerűnek számító forgalomirányító központ
fenntartás, korszerűsítés hiányában elavult,
mára lekapcsolták. A
helyi forgalomirányító
berendezések fix idejű
Kerékpáros baleseti helyszínek Debrecenben, 2010-2015
(forrás: KSH adatok alapján saját szerk.)
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programokat futtatnak, a jellemző periódusidő 120 mp, azaz 2 perc.

Az ún. visszaszámláló berendezések amellett,
hogy kiszámíthatóbbá teszik a forgalomban
résztvevőknek az időt, amit várakozással
kénytelenek tölteni, a hosszú 2-3 perces periódusok miatt azonban szembesítik is a közlekedőket a valóban sokat igénylő várakozási
kényszerrel, ezáltal több esetben éppen ezért
ösztönözhetnek szabályszegésre, ha a forgalom körülményei azt lehetővé teszik (pl. tilos
jelzésen átszaladás). A visszaszámlálók
ugyanakkor korlátozó elemként nem teszik lehetővé a rugalmasabb forgalomirányítás, így a
forgalomfüggő üzem bevezetését, mivel e
visszaszámláló kijelzők csak fix fázisterv esetén használatosak, nem összeilleszthetők a
különböző forgalmi szituációkat kezelő rugalmas irányítási rendszerhez.

60 önkormányzati tulajdonú jelzőlámpás berendezésből:
28-nál detektoros járműérzékelők
36-nál visszaszámláló berendezés
15-nél gyalogos nyomógombos bejelentkezés
32-nél hangjelzés

Mivel az Önkormányzat és a Magyar Közút
NZrt. külön-külön üzemelteti a csomóponti
forgalomirányító rendszereit, a beavatkozások, fejlesztések akadozottan kivitelezhetők,
az együttműködés nehézkes.
A jelzőlámpás csomópontok több, egymástól
független hangolt rendszerben működnek,
melyet telefonos távfelügyeleti rendszer kapcsol össze.

„Érdemes lenne az utak kihasználtságához megfelelő jelzőlámpa programokat használni, akár az évszakokhoz, napszakhoz is igazítva. Torlódások elkerülése érdekében.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

Jelzőlámpás csomópontok, hangolt szakaszok és a közösségi közlekedés előnyben részesítés helyszínei, eszközei (saját szerk.)
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

receni autóbuszállomáson kerültek elhelyezésre dinamikus digitális utastájékoztató kijelzők.

A közösségi közlekedés járművei több közúti
szakaszon és csomópontban kapnak prioritást
az egyéni járműforgalomhoz képest. Dedikált
autóbuszsávok több mint 5 km összhosszúságban találhatók a városban. Ezeket további
csomóponti előnyben részesítési megoldások
egészítenek ki. Kiegészítő jelzővel biztosított
fix autóbusz előnyitás egy helyen, busz-zsilip
számos helyen van a járművek átsorolásának
segítése érdekében.
A 2-es villamos önálló szakaszán biztosított a
villamos előnyben részesítése, ugyanakkor
automatikus bejelentkezési pontok csak ezen
a vonalon vannak telepítve. Bár a prioritás finomhangolása 2016-ban megtörtént, indokolt lenne a valós forgalmi helyzetekhez illeszkedő további fejlesztés, ami rugalmasabb lehetőségeket biztosít a városi forgalomirányítási rendszer átértékelése, fejlesztése révén.

Valós idejű adatokat mutató kijelzők a város megállóiban

A debreceni kötöttpályás járművek fedélzeti
egységei és az autóbuszok OBU egységei révén fizikailag alkalmasak valós idejű információ adásra. Ugyanakkor a járműveken kívül is
szükség lenne – pl. szoftveres fejlesztéssel - a
valós idejű utastájékoztatás egységes rendszerszintű elterjesztésére, az utasok számára
különböző eszközökön való megjelenítésének
fejlesztésére.
Statikus menetrendi adatokon alapuló, de
többek között dinamikus járatinformációk
megjelenítésére is alkalmas mobil applikáció
transIT néven érhető el.
A közösségi közlekedési szolgáltatók különkülön működtetnek ügyfélszolgálatot, bár a
megvalósításra kerülő intermodális központ
(IKKK) ebben a kérdésben is előrelépést fog
hozni, ahol a közforgalmú közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés a tervek
szerint integráltan áll majd rendelkezésre.

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK
Az utasinformációk vonatkozásában Debrecen és vonzáskörzetében közszolgáltatást
végző cégek mind rendelkeznek online útvonaltervező szoftveres megoldással azonban
multimodális útvonaltervezés a városban jelenleg nem működik.
A helyi közösségi közlekedési szolgáltató
(DKV Zrt.) többféle platformon kínál útvonaltervezőt, azonban ezek nem egységesek, mivel különböző forrásból, más-más paraméterekkel valósultak meg. Általánosságban felhasználóbarátak, bár a kor követelményei
szembeni kihívások okán további fejlesztések
szükségesek.
Utazás közbeni információkat alapvetően a villamoson és
trolibuszon, illetve
az utazástervezőhöz kapcsolódó online járatinformációs felületen keresztül kaphatnak
az utasok.
Emellett több helyen, a villamos megállókon
kívül 16 további trolibusz és autóbusz megállóban, illetve a Segner J. téren valamint a deb-

JEGYÉRTÉKESÍTÉS
Debrecenben hagyományos, papír alapú jegyértékesítései rendszer működik. A jegy- és
bérletvásárlásnál még többnyire a személyes
értékesítési csatornák dominálnak, igaz helyi
vonaljegyeket és helyi bérleteket Debrecen
több postahivatalában és pl. jegyeket szerződött partnereknél is meg lehet vásárolni.
Emellett az alternatívák fejlesztése is elindult
az elmúlt években, 10 db automata segíti a
jegyvásárlást a nagyforgalmú megállóhelye-
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ken (2-es villamos mentén). Ezeknél csak kizárólag a helyi közforgalom szelvényeit lehet
megvenni, bár azt már bankkártyával is. A lefedettség azonban még mindig hiányos, számos nagy forgalmú megállóhelyen és átszállóponton még nem biztosított.
Elektronikus vagy kvázi elektronikus elemeket
a mai jegyrendszer nem tartalmaz. A Nemzeti
Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP)
megvalósításának I. ütemében Debrecen helyi
közösségi közlekedésében a mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer
bevezetését tervezik (beleértve az ehhez
szükséges hardver eszközök, szoftver termékek, licencek és egyéb speciális, egyedi eszközök (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek) beszerzését,
üzembe állítását).
A helyközi közlekedésben ugyanakkor kvázi
elektronikus jegyrendszert üzemeltet különkülön az ÉMKK Zrt. és a MÁV-Szolgáltató Központ is (az értékesítési rendszer internetes,
mobiltelefonos díjfizetést alkalmaz, de az
utasmédia még hagyományos, papír alapú).
Elektronikus bérletrendszer üzemel a hajdúszoboszlói üzemegység kiválasztott vonalain
az Észak-Alföldi Operatív Program keretében
telepített megszemélyesítő állomások segítségével.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A debreceni közlekedés jelentős lemaradásban van a korszerű integrált irányító és információs rendszerek alkalmazása terén. A meglévő elemek pontszerűek, rendszert egymással nem alkotnak, egyedi problémák kezelésére alkalmasak, esetenként ezt is csak korlátozottan.
A közúti forgalomirányítás jellemzően statikus, a változó igényeknek megfelelni nem képes, a forgalom hatékony lebonyolódását csak
részben segíti. A közösségi közlekedés területén a nemrég megvalósult fejlesztések hoztak
magukkal új elemeket (pl. kötöttpályás járművek csomóponti előnyben részesítése), azonban hatásuk lokális, megjelenése szigetszerű.
Az utastájékoztatásban szintén vannak jó kezdeményezések, de városi szintű, főleg a helyi
és a helyközi közlekedést integráltan kezelő
platformok még nem működnek.
Kedvező lehet a jövőre nézve ugyanakkor,
hogy kifejezetten a Smart City („Okos Város”)
megoldásainak elterjesztésén dolgozik az
EDC Debrecen, sok más mellett a közlekedésben is. Emellett országos fejlesztések is elindultak pl. a mobilfizetés és az elektronikus
jegyrendszerek bevezetése területén.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS,
OKTATÁS, KÉPZÉS

PARKOLÁS-IRÁNYÍTÁS
Városi központi parkolás irányítási rendszer
nincsen Debrecenben. Lokális, jellemzően nagyobb saját parkolóval rendelkező kereskedelmi létesítménynek, illetve önkormányzati
parkolók környezetében találhatók dinamikus
foglaltságjelzők, amely ugyanakkor kevéssé
alkalmas rendszer-szerűen az autósok irányítására, a felszínről a mélygarázsokba terelésre.

LAKOSSÁGI
MOK

KAMPÁNYOK,

PROGRA-

Debrecen városa, cégei és szervezetei is hagyományosan csatlakoznak a nemzetközi Autómentes Nap és az Európai Mobilitási Hét, illetve a Föld napja alkalmából országosan szervezett kampányokhoz. Programokkal, a környezetbarát közlekedést bemutató rendezvényekkel, vetélkedőkkel hívják fel a figyelmet a
fenntartható mobilitásra. Autómentes napon
a forgalmi engedély bemutatásával az autósok ingyen használhatják a városi közösségi
közlekedést.
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A Hajdú-Bihar
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
folyamatosan
dolgozik a biztonságosabb
közlekedésért, kiemelten kezelve a gyerekek
közlekedését. A szervezet programjai között a
nagyobb események („Közlekedésbiztonsági
Kupa”, „Közlekedik a Család”) ugyanúgy teret
kapnak, mint a kisebb, de szintén állandó
programok („Törés Pont előadássorozat”,
„Sulimoped program”). Emellett sok helyen iskolarendőrök is segítik a gyerekek biztonságos iskolába járását.
A Nagyerdőben, a Vidámpark területén ingyenesen látogatható közlekedési park működik.
A Magyar Autóklub „Biztonságosan Közlekedni Egy életúton” elnevezésű országjáró oktatási programja is rendszeresen ellátogat
Debrecenbe.

emellett évről évre megrendezik a helyi Critical Mass felvonulást. A bizonytalanabb, a kerékpározással még csak ismerkedő közlekedők számára a „Bebiciklizés” program nyújt
segítséget, felhívva a figyelmet a javasolt
nyomvonalra, a veszélyesebb helyszínekre.
A városi rendezvények, iskolai programok, családi
napok mellett
a „hivatásos”
szereplők
munkáját segíti a közlekedési tudástár, a kerékpáros kisokos, a mobil KRESZ és ügyességi
pálya is.
SZERVEZETEN BELÜLI KÉPZÉSEK
A DKV Zrt. folyamatosan indít programokat,
projekteket munkavállalóinak képzésére, beleértve a járművezetők közlekedésbiztonsági
és kompetencia javítását, a háttér műszaki
személyzet és az irodai dolgozók továbbképzését is. A jegyellenőrök ismeretfelújító oktatásai szintén rendszeresek, emellett a városba
érkező turisták kiszolgálásának javítására a
jegyellenőrök mellett a bérletpénztárosok angol nyelvi képzésére is figyelmet fordítanak.

„Közbiztonság, közlekedési kultúra, módválasztás
tudatosságának fejlesztésére iskolai programok futtatása javallott.”
/Debreceni mobilitási kérdőív 2016./

A DKV Zrt. is évek óta megszervezi az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára az
„Együtt utazni jó!” nevű programot, amely a
közösségi közlekedés előnyeire, környezetvédelmi szerepétre hívja fel a figyelmet.
A 2015/2016-os
tanévben,
a
Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitánysággal
együttműködve
kiemelt hangsúlyt
kaptak a közlekedésbiztonsági kérdések, illetve a járműveken való megfelelő, illedelmes
viselkedés is.
A kerékpáros közlekedés és általában a környezetbarát közlekedés a civil szervezetek
munkája nyomán is része a városi akcióknak.
A Magyar Kerékpárosklub debreceni szervezete és a város más kerékpáros szervezetei is
rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek. A Kerékpárosklub szakmai, közlekedéstervezési javaslatokkal is ösztönzi a városban
a kerékpárosbarát megoldások terjedését,

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A közlekedők szemléletformálása, tájékoztatása sok csatornán keresztül már ma is megvalósul a városban, témájában leginkább a környezetbarát közlekedés promotálására és a
biztonság javítására fókuszálva. Összességében az a tapasztalat azonban, hogy sok „szigetszerű”, egy-egy szervezet saját kezdeményezésében indított akció zajlik Debrecenben,
melyek sokszor nem kapcsolódnak, nem egy
világos koncepció mentén építkeznek.
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A közlekedésért felelős miniszter a helyközi
személyszállítási közszolgáltatás megrendelőjeként vesz részt, gondoskodik a közszolgáltatások finanszírozásáról. A helyközi autóbusz közlekedést, a regionális összevonások
után létrejött Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) üzemelteti. A vasúti
személyszállítási közszolgáltatást a MÁVSTART Zrt. végzi.
A helyi személyszállítási közszolgáltatást
Debrecen MJV rendeli meg a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló
DKV Zrt-től. A helyi autóbuszos közlekedést
2009. július 1-jéig a Hajdú Volán Zrt. működtette, akkor vette át a DKV Zrt. és az InterTan-Ker Zrt. által létrehozott konzorcium, a
Cívisbusz Kft. Az Inter-Tan-Ker lényegében
jármű üzemeltetőként van jelen, mint a buszok és a járműtelep tulajdonosa, végzi a javításukat, karbantartásukat és tisztításukat is. A
villamos és trolibusz közlekedésben a DKV Zrt.
a szolgáltató.
A DKV Zrt. pénzügyi helyzetében 2010 és 2015
között konszolidáció figyelhető meg. Az évtized elején realizált jelentős veszteségek után
a vállalat 2013-ban viszonylag alacsony veszteséggel zárt, majd 2015-ben nyereséget ért el.
A bevételek között a közvetlenül az utasoktól
származó árbevétel összege stabilnak tekinthető. A bevételi struktúrában megjelenő változás az önkormányzati működési támogatásokat is tartalmazó egyéb bevételek növekedése, valamint a beruházási támogatások
eredményhatását semlegesítő rendkívüli bevételek megjelenése.
A költségstruktúra esetén egyedüli változásként az új eszközök beszerzése miatt megnövekedett értékcsökkenési leírás figyelhető
meg.
Az üzemi eredményt 2010 és 2015 között vizsgálva megállapítható, hogy a bevételek legnagyobb része az utasoktól származó jegyár bevétel (41 %). A működési költségek között a
legjelentősebb tétel a nyújtott szolgáltatás
anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításai.
A DKV Zrt. működésének pénzügyi egyensúlyát jelentős mértékben befolyásolja mind a
kiszolgált utasok volumene, mind az utasközönség összetétele. A jelenlegi trend alapján

SZABÁLYOZÁS, FINANSZÍROZÁS, INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK
HELYI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
A helyi közlekedési infrastruktúrát a helyi utak,
a kerékpárutak, gyalogutak, járdák, parkok,
megállók, valamint a közvilágítás alkotják.
A helyi utak, járdák fenntartását, illetve a közvilágítás biztosítását jogszabály alapján kötelező jelleggel a helyi önkormányzat látja el.
Debrecen esetén ez az önkormányzati tulajdonú Debreceni Vagyonkezelő Kft-n keresztül
történik, melynek bevételekkel nem fedezett
költségeit az önkormányzat finanszírozza.
A kerékpárutak, parkok fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban az ezekkel kapcsolatos költségek fedezetét szintén az
önkormányzati költségvetés teremti elő.
Az önkormányzati feladatkörbe tartozó infrastruktúra elemek Közösségi (EU-s) finanszírozású beruházások önrészének, valamint a
fenntartásának finanszírozását az önkormányzat végzi, így azok költségeit is a helyi
költségvetés fedezi. Ezért biztosítani kell,
hogy a projekt üzemeltetése és fenntartása ne
okozzon túlzott terhet a városi költségvetés
számára.
Az országos főutak kezelése és ennek finanszírozása a Magyar Közút NZrt-n keresztül a központi költségvetést terheli. A nagyvasúttal
kapcsolatban felmerült kiadásokat a MÁV Zrt.
finanszírozza.
A forgalomirányításban az úthálózathoz hasonlóan elválik az országos és a helyi jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése: az országos
utakon lévőket a Magyar Közút NZrt., a helyieket az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Zöldfény Kft. üzemeli.
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvényben (Szsztv.) és
1370/2007/EK rendelet alapján:


autóbuszos és vasúti helyközi (országos, a
regionális és az elővárosi)
 helyi (településen belüli)
személyszállítási közszolgáltatás történik.
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Az időskorú, elsősorban a 65 év feletti, lakosság arányának növekedése a jelenlegi kedvezményrendszer változatlansága mellett a kedvezménnyel, illetve ingyen utazók körének
bővülését hozza magával, ami várhatóan szintén a jegyár bevételek csökkenésével jár.
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az egyéni motorizált közlekedés részarányának növekedése várható, mely (elsősorban a
külvárosi lakosság esetében) a közösségi közlekedés igénybevételének csökkenését, ezzel
pedig a jegyár bevételek visszaesését okozhatja.
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A DKV Zrt. jövedelmezőségi helyzetének változása

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

PARKOLÁS

A helyi infrastruktúra hosszú távú működtetési költségeit teljes egészében az önkormányzati költségvetésnek kell biztosítania.
A közösségi közlekedést az utasok által fizetett menetdíjak, illetve a kedvezményes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatások finanszírozni teljes mértékben
nem tudják.
Az önkormányzati költségvetésből nyújtott
támogatás egészíti ki a közszolgáltatási költségek fedezetét. A közösségi közlekedés felhasználóinak csökkenése fokozódó terhet róhat mind az önkormányzati költségvetésre,
mind a közösségi közlekedést igénybe vevőkre.
A városi parkolási szolgáltatás működését a
beszedett bevételek biztosítják.
Az önkormányzati hatáskörbe utalt feladatok
ellátása kapcsán problémát jelent, hogy Debrecen városa nem rendelkezik egységes, a tulajdonosi feladatokat, vagyonkezelést segítő
részletes és naprakész adatbázisokkal, térinformatikai rendszerekkel.

Debrecenben a felszíni fizető várakozóhelyek,
valamint a mélygarázsok üzemeltetése 2014.
december 31-ig a DKV Debreceni Közlekedési
Zrt. üzemeltetésében állt. 2015. január 1-jétől
a korábban is nyereséges üzletág kikerült a
vállalat érdekeltségéből. Jelenleg a Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonában álló
önálló társaság, a DV Parking Kft. folytatja a
parkolási tevékenységet. A parkolási tevékenységből származó bevételek alakulása töretlen emelkedést mutat az elmúlt tíz évben,
amely az üzletág átadását követően a korábbi
évekénél is nagyobb mértékben, 13,7%-kal
emelkedett annak ellenére, hogy a tevékenységet változatlan tarifarendszerrel folytatta az
átvevő társaság 2015-ben. Az alapítást követő
első üzleti évét 246.318 ezer Ft üzemi eredménnyel zárta a társaság.
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FENNTARTHATÓSÁG

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG

Mára a különböző problémák megoldását
célzó fejlesztési folyamatok alapvető követelményévé vált a fenntartható fejlődés biztosítása a beavatkozásokkal egyidejűleg. A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat az
ENSZ 1987-es Bruntland jelentése alapján,
amelyek „kielégítik a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentenék a jövendő generációk
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. A fenntartható fejlődés három pillérre építkezik; célja a környezet elhasználódásának megelőzése oly módon, hogy sem a
gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeinek érvényesítése
ne ütközzön akadályokba.
A fenntartható fejlődés e három építőköve a
városi mobilitási tervek kidolgozásának integráns részeként vizsgálandó.

A környezeti fenntarthatóság szempontjából
elsőrendű kérdés a közlekedési szokások változásából eredő környezeti hatások alakulása,
amely elsősorban a közlekedéshez kapcsolódó károsanyag kibocsátás, valamint az energiafelhasználás mérőszámain keresztül érzékeltethető kézzelfoghatóan.
A jelenlegi közlekedési helyzetet leíró forgalmi modell adataiból és a forgalmi előrejelzésekben becsült utazásszámváltozások alapján meghatározható a változásból következő
károsanyagkibocsátás CO2 egyenértékesben
számszerűsítve, valamint az energiafelhasználás változása egyaránt.
Az ábrán a CO2 egyenértékes kibocsátás alakulásának előrejelzése olvasható le az utazásszám-változásokkal összhangban az egyes
közlekedési módok, utazási rendszeresség és
típus (helyi, helyközi) szerint.

Az egyes közlekedési módok Co2 egyenértékes kibocsátása (tonna)

2014-ben a forgalmi adatok alapján 285.993
tonna CO2 e kibocsátást eredményeztek az
egyes közlekedési ágak összesen. A diagram
bal oldali tengelyéről a közösségi közlekedésre (helyközi és helyi), a jobb oldali tengelyről pedig az egyéni (városi, város határát átlépő közúti) közlekedésre jellemző értékek olvashatóak le.

A károsanyag kibocsátással járó közösségi és
egyéni közlekedési módok elkülönült bemutatását a CO2 kibocsátásbeli nagyságrendi különbség is indokolja. A közösségi közlekedés
tekintetében összességében csökkenő tendenciát mutat, amely várakozás akkor támasztható alá, ha a közlekedési szolgáltatók a
járatszámaikat a csökkenő utazási igényhez
igazítják.
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A közúti közlekedésben várható utazásszámnövekedéssel összhangban a CO2 kibocsátás
is emelkedést mutat, amelyet idővel a hibrid
és elektromos meghajtású autók számának
várható emelkedése enyhíthet.
Az összes energiafelhasználás 2014-ben
3.855.789 GJ volt az egyes közlekedési ágak

forgalmi teljesítménye alapján; későbbi alakulása pedig szintén a forgalmi adatokkal összhangban a CO2 kibocsátás várható tendenciáját követi. Az egyes járműtípusok energiafelhasználásának megoszlását tekintve kiemelendő az egyéni közúti közlekedés energiafelhasználásának kimagasló aránya, amely a várható utazásszám emelkedése révén feltehetően tovább gyarapodik a következő években.

Az egyes járműtípusok energiafelhasználásának megoszlása a forgalmi teljesítmények alapján

A közösségi közlekedési megállók esélyegyenlősége szempontjából az új villamosvonal peronjai és a belvárosi vagy forgalmas
megállók tekinthetők pozitív példának: jól kialakítottak, akadálymentesek.
A 2-es villamos megállói peronjai már szintbeni ki-beszállást tesznek lehetővé és a felületbe taktilis térburkoló elemek kerültek beépítésre.
A helyközi közlekedési jegyek árai országos
szinten egységesen kerülnek meghatározásra.
A tarifarendszer kapcsán általános problémaként jelenik meg, hogy a helyi és helyközi közlekedés tarifa- és kedvezményrendszere nem
integrált, az egyes járatokra külön-külön jegyet kell váltani, a legtöbbször eltérő díjszabással, illetve kedvezményrendszerrel.
Debrecen esetében pozitív példaként emelhető ki a helyi közösségi közlekedésben alkalmazható, az ÉMKK Zrt-nél, vagy a MÁVSTART Zrt-nél havi helyközi bérlettel rendelkezők számára kedvezményesen elérhető kiegészítő helyi bérletszelvény, amely a közösségi közlekedés igénybevételére ösztönözi az
ingázókat.

TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS FENNTARTHATÓSÁG
A közlekedési rendszer társadalmi fenntarthatósága alatt több tényező megléte érthető,
melyek együttes eredménye az, hogy a rendszer minden potenciális használója számára
egyaránt biztosítja az elvárt közlekedési kapacitást, feltételeket.
A fenntartható rendszernek így fizikailag is elérhetőnek kell lennie minden társadalmi csoport számára (pl. akadálymentesítés), de
ugyanilyen fontos, hogy a veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű csoportok pénzügyi okokból (túl magas tarifák, vagy elégtelen kedvezményrendszer alkalmazása miatt) se essenek
el az egyes szolgáltatások igénybe vételének
lehetőségétől, ezáltal ne korlátozódjon mobilitásuk.
Debrecen vonatkozásában ez jelenleg a következők szerint jellemezhető.
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A városban a helyi közösségi közlekedésben
alkalmazott kedvezménystruktúra kiterjedtségét jelzi, hogy jelenleg 16 féle jegy- és bérlettípus érhető el. A korábban meglévő kedvezményrendszer fontos eleme volt az önálló
villamos, trolibusz és buszbérletek vásárlásának lehetősége, melynek megszüntetésével
sokak számára költségesebbé vált a közösségi
közlekedés.
A kedvezményrendszer további fejlesztésével
(pl. helyi és helyközi közösségi közlekedés további összehangolása, időablakos kedvezmények bevezetése, ágazati bérletek visszaállítása) növelhető lenne a közösségi közlekedés
helyiek, illetve ingázók általi igénybevétele.

3.4. A PROBLÉMÁK
AZONOSÍTÁSA
Debrecen és vonzáskörzete mobilitási helyzetének feltárását követően részletes problémaelemzést végeztünk, amelynek első lépéseként a problémák azonosítására került sor,
építve:


a helyzetfeltárás adat és dokumentum
elemzésének eredményeire,
 a forgalmi modellből levonható következtetésekre,
 a partnerség keretében megvalósított lakossági mobilitási kérdőíves kikérdezés,
valamint
 a munkacsoport ülések és szakértői interjúk eredményeire.
A problémák a cél és eszközrendszer kidolgozásának megkönnyítése érdekében excel
adatbázisban, un. problématárban kerültek
összegyűjtésre és elemzésre, meghatározva,
hogy az adott probléma milyen közlekedési
módot/ szegmenst érint, milyen területi kiterjedéssel jellemezhető, továbbá milyen mutatóval írható le és mekkora volument képvisel.
A problémák elemzése során vizsgáltuk továbbá, hogy az egyes tényezők milyen kiváltó
okokra és mechanizmusokra vezethetők viszsza.
A problémák elemzését követően azok priorizálására a tervezői-szakértői körön túl, önkormányzati és a helyi munkacsoport üléseken is
sor került, melynek eredményei a cél és eszközrendszer kidolgozása során, annak tartalmi elemeibe beépültek.
A dokumentum logikusabb felépítése érdekében a problémák részletesebb kifejtése a helyzetelemző fejezetek végén található összegző
értékelésekben, valamint a célrendszer ismertetése során történik, bemutatva, hogy az
adott cél megvalósulása milyen problémákra
tud és kíván választ adni, illetve a cél megvalósulásával milyen eredmények érhetők el.
A térképen ábrázolható problémák problématérképen is összefoglalásra kerültek a következők szerint.

GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG
A gazdaság a környezet és a társadalom által
előállított és újratermelt erőforrásokat használja. A jólétet biztosító hosszú távú fejlődés
érdekében tehát kulcsfontosságú ezen újratermelő folyamat fenntarthatóságának biztosítása.
A gazdasági értelemben vett fenntarthatóság
igénye a folyamatosan javuló életszínvonalat
biztosító közlekedési rendszerek fejlesztésével kapcsolatban is érvényesül. Alapvető feltétele egy szilárd gazdasági háttér megléte. A
közlekedési rendszerek gazdasági fenntarthatósága az egyes beruházások megtérülésének
vizsgálatával jól árnyalható. A közlekedési fejlesztések megtérülésének vizsgálatát a beruházások társadalmi és környezeti aspektusait
is értékelő költség-haszon elemzések teszik
lehetővé, az externális – társadalmi és környezeti – hatások számszerűsítésével. A hosszú
távú fenntarthatóság értékelése a közvetlen
infrastruktúra fejlesztésének költségein túl, a
kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási, fenntartási és pótlási (felújítási) költségeivel is számolni szükséges.
A gazdasági fenntarthatóság biztosítása érdekében az egyes közlekedésfejlesztési célú beavatkozások értékelésén túl elengedhetetlen
a közlekedési rendszerek hosszú távú pénzügyi fenntartásának biztosítása is. Ezt az intézményi, finanszírozási részben bemutattuk.
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Debrecen mobilitási problématérképe
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4. CÉLRENDSZER
4.2. A CÉLRENDSZER
ÁTTEKINTÉSE

4.1. JÖVŐKÉP
A város fejlődése és a városban zajló társadalmi, gazdasági folyamatok jelentős hatással
vannak a közlekedési szokásokra és a mobilitási igények alakulására is. Maga a közlekedés
is fontos városformáló, környezetalakító tényező, a várospolitika része. Ennek megfelelően a Mobilitási Terv célrendszere a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
hosszú távú jövőképpel összhangban, arra
épülve került megfogalmazásra.

A Mobilitási Terv - a Nemzeti Közlekedési és
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiához hasonlóan - kétszintű célrendszert tartalmaz.



1. célszinten az átfogó társadalmi célok
2. célszinten a közlekedési stratégiai célok
kerültek megfogalmazásra

A Mobilitási Terv átfogó társadalmi céljai levezethetők az országos, térségi és települési
stratégiai dokumentumokban lefektetett fő
társadalmi, gazdaságpolitikai célkitűzésekből.
A célrendszer következő szintjét jelentő közlekedési stratégiai célok megfogalmazásának kiinduló pontja, hogy Debrecen és vonzáskörzetét érintően minél nagyobb mértékben hozzá tudjanak járulni a társadalmi célok
eléréséhez.

JÖVŐKÉP
„Debrecen, az életerős város, a lakosai számára
kiemelkedő életminőséget biztosító,
fenntartható módon és kiegyensúlyozottan fejlődő, a térség értékeire támaszkodó és
az innovációra épülő, nemzetközi szinten is
versenyképes gazdasági, oktatási és egészségügyi központtá válik.”

CÉLHIERARCHIA

(Településfejlesztési Koncepció, 2014.)

A következő ábra a két célszinten lévő részcélokat mutatja be.
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ÁTFOGÓ TÁRSADALMI
CÉLOK

TÁRSADALOM

KÖRNYEZET

GAZDASÁG

PARTNERSÉG

AT1: Egészégi állapot
javulása

AK1:
Környezetterhelés
csökkentése

AG1: Versenyképes
gazdaság,
foglalkoztatottság

AK2:
Környezetminőség
javulása

AG2: Lakosság
jólétének javulása

AP1: Gazdasági
szereplők, lakosság,
önkormányzat,
kormányzat és a
társadalmi
szervezetek
együttműködése

AK3: Erőforrásokkal
való hatékony
gazdálkodás

AG3: Város jólétének
növekedése, hatékony
városgazdálkodás

AT2: Társadalmi
igazságosság,
méltányosság javulása
AT3: Biztonságérzet
javulása
AT4:
Infokommunikációs
társadalom

KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIAI CÉLOK

I: Mobilitási igények és
döntések társadalmi
hasznosság alapú
befolyásolása mobilitásmenedzsment
I1: Közlekedésszervezés
illesztése a hatékony
városirányítási
rendszerbe
(intézményrendszer,
szabályozás,
finanszírozás)
I2: Intelligens közlekedési
rendszerek alkalmazása,
támogatása és
összekapcsolása

K: Közösségi
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése
K1: Összekapcsolás,
intermodalitás javítása

K2: Gyorsaság növelése
és megbízhatóság
javítása

N: Nem motorizált
közlekedés
ösztönzése,
részarányának
növelése

N1: Gyalogos
közlekedés szerepének
felértékelése és az
infrastruktúra
színvonalának javítása

I4: Közlekedők közötti
partnerség,
konfliktuskezelés és a
közlekedési ismeretek
általános bővítése

I5: Városi közlekedési
területekkel való
hatékony gazdálkodás

K4: Költséghatékony,
innovatív és az
igényekhez illeszkedő
szolgáltatás, hálózat és
üzem kialakítása

N2: Kerékpározás
szerepének felértékelése
és az infrastruktúra
színvonalának javítása

K5: Ár-érték arány
javítása, versenyképes ár
elérése

K6: Környezetkímélő
közösségi közlekedés
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M: A motorizált egyéni
közlekedés és az
áruszállítás
kedvezőtlen
hatásainak
csökkentése
M1: Elektromos és más
zéró emissziós egyéni
közlekedési eszközök
használatának
ösztönzése, prioritása
M2: Járműforgalom
mérséklése a
járműkihasználtság
növelésével
M3: Infrastruktúra jobb
kihasználása,
szolgáltatási
színvonalának javítása a
fenntarthatóság
figyelembe vételével

K3: Utaskényelmi
színvonal növelése
I3: Felhasználók egyéni
közlekedési döntéseinek
befolyásolását célzó
eszközök alkalmazása

AP2: Nemzetközi
kapcsolatok erősítése

N3: Korszerű gyalogos és
kerékpáros megoldások
és rendszerek
befogadása

M4: Parkolási
hatékonyság javítása, a
közlekedési módok
összekapcsolásának
javítása a városi
környezet terhelésének
csökkentése érdekében
M5: Áruszállítás
hatékonyabbá tétele a
környezeti terhelés,
városi környezet
igénybevételének
csökkentése érdekében
M6: Repülőtér
elérhetőségének,
vonzerejének növelése

KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

TÁRSADALMI CÉLKITŰZÉSEK

A jelenlegi közlekedési trendek alapján az
egyéni motorizált közlekedés térnyerése várható, vagyis a mód szerinti megoszlás a társadalmilag kevésbé hatékony módok irányába
tolódik el.
A Mobilitási Terv jövőképe és célrendszere
egy társadalmilag hatékony közlekedési mód
szerinti összetétel (modal share) elérését szolgálja.
A célrendszer alapján levezetett eszközrendszer megvalósításával az egyéni motorizált
közlekedés arányának növekedése lassítható/megállítható lehet, a közösségi közlekedés részesedésének csökkenése megállítható-,
a gyalogos és a kerékpáros közlekedés aránya
pedig növelhető lehet.

A közlekedési szerkezet hatékonyabbá, illetve
fenntarthatóbbá alakításával az átfogó társadalmi célokban is jelentős javulás érhető el.
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A közlekedés okozta üvegházhatású gáz
(ÜHG) kibocsátások túlnyomó többségét a
személygépjárművek okozzák. A növekvő futásteljesítmény a környezetkímélőbb járműállomány ellenére is a károsanyag kibocsátások
növekedését okozza.
A kibocsátások csökkenése elsősorban az
egyéni motorizált közlekedés arányának a jelenlegi szint közelében történő megállításával,
tartásával érhető el. Kiegészítő intézkedés lehet a fenntartható (csökkentett vagy zéróemissziós) járművek előnyben részesítése.
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A közlekedés a város vonzáskörzetében több
mint ezer tonna súlyosan mérgező anyag levegőbe kerüléséért felel. A városi (elsősorban
tranzit) teherszállítás szabályozásával, illetve
elkerülő utak építésével a teherszállítás
okozta nitrogénoxid kibocsátás csökkenthető.
A járműállomány korszerűsítésével a kibocsátás jelentősen mérsékelhető, ugyanis zéróemissziós járművek esetén csak az abroncsok,
illetve a fékek kopásából származó szállóporral (PM) kell számolni.

A városi közlekedés jellemzésének egyik legfontosabb szempontja a használók elégedettsége. E tekintetben jelenleg nem áll rendelkezésre információ, ezért jelen stratégia keretében kidolgoztunk egy, a céloknak megfelelő
elégedettség-mérési rendszert, mely segíthet
a jövőben meghozandó döntések megalapozásában, hozzájárulhat azok elfogadottságának növeléséhez.

4.3. A CÉLRENDSZER
RÉSZLETEZÉSE
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Átfogó célok olyan társadalmi célok, melyek
eléréséhez a közlekedés is hozzájárul.
Az átfogó (társadalmi) célok a cél és intézkedésrendszer valamennyi szintjét, így az eszközöket is áthatják, a beavatkozási logika minden szintjére hatással vannak.
Az átfogó célok egymással is összefüggenek,
valójában több szinten is megjeleníthetők lennének, ahol a jólét jelenne meg a legfelső szinten. Az egyszerűsítés érdekében ezeket a célokat egy szinten kezeljük.
A Mobilitási Terv átfogó céljai négy területen
kerültek megfogalmazásra, igazodva a
„Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development” / „Változtassuk
meg Földünket: Menetrend a Fenntartható
fejlődésért 2030” c. dokumentum célterületeihez igazodóan.
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Az utazási idő értéke

A mobilitási döntések egyik fontos eleme az
eljutási idő. Az utazások, illetve szállítmányozások utazási ideje azok társadalmi költsége
szerint összegezhetők.
Az utazási idő összesített értéke azonban nem,
csak a belső összetétele alkalmas arra, hogy az
alapján döntéseket, következtetéseket lehessen alkotni. Debrecen esetén az összesített
utazási idő növekedése várható, melyet az
utazások számának növekedése okoz. Fontosabb azonban, hogy a jelenlegi trend szerint az
egyéni motorizált közlekedés részaránya jelentősen növekedni fog a közösségi közlekedéssel szemben.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés esetében a számszerűsítés a megtett távok modellezése, illetve a közlekedés különleges jellege
(pl. a rekreációs/szabadidős célú közlekedés
esetében az utazási idő számításának nincs értelme) miatt csak erős torzításokkal végezhető el, így azoktól eltekintünk.
Fontos azonban, hogy ezen közlekedési módok (főként a rekreációs/szabadidős célú közlekedés esetén) társadalmilag hasznosnak tekintendők, azok egészségmegőrzési hatásai
miatt.

Társadalom (AT)

AT1 Egészségi állapot javulása
A fenntartható mobilitás tervezés célja a lakosság egészségének megóvása, javítása egyrészt a közlekedésből eredő környezetterhelés, károsanyag kibocsátás és zajterhelés mérséklése által, másrészt az aktív (nem motorizált) módok egészségmegőrző szerepének kihasználásával, továbbá a közlekedésből (elsősorban közúti közlekedésből eredő) balesetek
számának és súlyosságának csökkenésével, a
közlekedésbiztonság növelésével.

87

AT2 Társadalmi igazságosság, méltányosság
javulása
Cél, hogy minden városlakó és ide érkező mobilitása és a városi szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférése biztosított legyen. Ezen
túl egyes társadalmi csoportok (pl. idősek,
gyermekek, alacsony jövedelműek, közlekedésükben korlátozottak, fogyatékkal élők)
szolgáltatásokhoz, létesítményekhez, járművekhez való hozzáférési körülményei javuljanak. Cél továbbá, hogy közlekedők hozzájárulása a szennyezéssel, szolgáltatások használatával arányos legyen.
AT3 Biztonságérzet javulása
Az élhető város, egyben biztonságos város is.
A közbiztonság, a közterületeken tapasztalható személy- és vagyonbiztonság, ezen túl a
közlekedés biztonságának javulása, beleértve
a járművek és az infrastruktúra műszaki állapotát, korszerűségét, a városhasználók elégedettségének és életminőségének javulásához
jelentős mértékben elősegíti.
AT4 Infokommunikációs társadalom
Cél, hogy az internet és más modern telekommunikációs technológiák által nyújtott lehetőségek hatékony kihasználásával a mobilitási
igények csökkenthetők legyenek (pl. távmunka, e-ügyintézés stb.), valamint segítsék a
tudatos mobilitási döntéseket. Ennek érdekében a lakosság ismerje és használja az elérhető,
új technológia nyújtotta lehetőségeket smart
megoldásokat a város mindennapi éle-tében.

helés csökkenjen. A csökkenés elérhető a károsanyag és a zaj- valamint a rezgéskibocsátás
mérséklésével, beleértve az üvegházhatású
gázokat és a városi levegőt terhelő szennyezőket, továbbá a sugárzás kibocsátás (elektroszmog) visszafogását is, hozzájárulva ezzel
más horizontális átfogó célok teljesüléséhez is
(pl. egészséges társadalom).
AK2 Környezetminőség javulása
Helyi viszonylatban a zöldfelületek nagy
mennyisége és jó minősége, az élhető, vonzó
és tiszta városi közterületek kialakulása, a városi klíma és a levegőminőség javulása, valamint az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelő
helyi válaszok megfogalmazása a Mobilitási
Tervnek is kiemelt célja.
A környezetminőség javulása, az élhető városi
környezet létrehozása megteremthető a közlekedési igények és a módválasztás befolyásolásával, a környezetterhelés csökkentésével,
az erőforrásokkal való felelős gazdálkodással,
a közlekedési felületek közterületekbe és városi szövetbe való szerves illesztésével, a közlekedésre használt felületek újragondolásával,
azaz városfejlesztésbe integrált közlekedésfejlesztéssel.
AK3 Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás
A közlekedés – mint erősen erőforrásigényes
ágazat – fejlesztésének célja a szűkös természeti erőforrások megóvása (a fejlesztések által érintett természeti értékek minimalizálása,
a természetet óvó, megőrző területhasználat
ösztönzése), az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, így a fosszilis energiahordozók használatának csökkentése, ezen
belül a szénhidrogén alapú üzemanyagoktól
való függőség csökkentése és a megújuló
energiahordozók arányának növelése.
Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás
része a földterületekkel való takarékosabb
gazdálkodás, hatékonyabb területfelhasználás és a kompakt város kialakulásának támogatása is. Ennek keretében cél a város területi
növekedését, terjedését ösztönző területhasználatok lehetőség szerinti mérséklése, a
munkahelyek, lakóövezetek, szolgáltatási helyek és a közlekedés összefüggő optimalizálása, a közterülethasználat újragondolásával,

Környezet (AK)

AK1 Környezetterhelés csökkentése
Az Európai Unió kiemelt célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20 %-kal –
ezáltal a 2008-as szint alá – történő csökkentése 2030-ig. Tekintettel arra, hogy a légkörben lévő üvegházhatású gázok jelentős része
közlekedésből, azon belül is a városi közlekedésből származik, a fenntartható közlekedési
módok szerepének növelésével, a mobilitási
igények csökkentésével és a gépjárművek
technológiai fejlesztésével a tudatos mobilitás
tervezés szerepe számottevő.
Ennek megfelelően a Mobilitási Terv átfogó
célja, hogy a közlekedés okozta környezetter88

barnamezős területek revitalizációjával, a közlekedési hálózat és infrastruktúra hatékonyabb használatával.

A lakosság jólétének javulásához a közlekedés
az utazási idő csökkentésével, a megbízhatóság javításával, az utaskényelmi szolgáltatások fejlesztésével és jó ár-érték arányú közlekedési feltételek biztosításával tud hozzájárulni.
AG3 Város jólétének növekedése, hatékony
városgazdálkodás
Cél, hogy a lakosság, a gazdasági szereplők és
a különböző intézmények magas minőségű
otthonra / helyre találjanak a városban.
Ehhez megfelelő infrastrukturális, természeti
és épített környezet, valamint kedvező szervezeti és jogi feltétel álljon rendelkezésre.
A városi szolgáltatások, így a közlekedési szolgáltatások működtetéséhez is stabil, kiszámítható és fenntartható finanszírozásra, hatékony városgazdálkodásra van szükség.
Az eredményes városgazdálkodást segítik az
infokommunikációs, innovatív és smart megoldások terjedése, valamint az erőforrásokkal
való hatékonyabb gazdálkodás is.

Gazdaság (AG)

AG1 Versenyképes gazdaság, foglalkoztatottság
A város településfejlesztési koncepciójában
megfogalmazottak szerint Debrecen célja:
„A város földrajzi elhelyezkedésére, jól mobilizálható, megújulni képes gazdasági, természeti
és humán erőforrásaira támaszkodó, szolgáltatásai révén a határon túlnyúló befolyással rendelkező regionális központ és tudáscentrum, valamint magyarországi és nemzetközi szinten is
versenyképes, az értékek megőrzésével és fenntartható használatával az itt élők számára a minőségi élet feltételeit hosszú távon biztosító innovatív gazdaság kialakítása.”
A fenti célhoz a gazdaság fejlődését szolgáló
közlekedési rendszer jól megközelíthető gazdasági területekkel, a termelékenységet, a
munkaerő ellátását és az áruszállítást produktívan és gazdaságilag legmegfelelőbb módon
biztosító közlekedési feltételek kialakításával
tud hozzájárulni.
Mindezek mellett a versenyképes helyi gazdaság megteremtéséhez és a helyi foglalkoztatottság bővítéséhez a „közlekedési ipar” tervezett fejlesztése és bővítése (pl: járműgyártás, szerszám és alkatrészgyártás stb.) is hozzájárul. Ezen iparágakban Debrecen térségi
szerepének erősítése egyrészt a meglévő vállalkozások innovatív továbbfejlesztésével,
másrészt új jelentős nemzetközi vállalkozások,
befektetők városba vonzásával érhető el.
AG2 Lakosság jólétének javulása
A legalapvetőbb társadalmi cél.
A városi lakosság jólétének meghatározói: élhető, komfortos lakókörnyezet és városi terek,
megfelelő szakmai lehetőségeket és biztos
megélhetést nyújtó munkahelyek, magas
színvonalú, megfizethető és hozzáférhető városi szolgáltatások és rekreációs lehetőségek
megléte.

Partnerség (AP)

AP1 Gazdasági szereplők, lakosság, önkormányzat, kormányzat és a társadalmi szervezetek együttműködése:
Cél a folyamatos és szervezett keretek között
zajló partnerség megvalósítása mind a stratégiaalkotásban, programozásban, mind a projektek előkészítésében, megvalósításában,
valamint az eredmények nyomon követésében. A partnerség horizontális (területi) és vertikális (intézmények, szintek közötti) megvalósítása biztosítja a közlekedéspolitika
széleskörű
elfogadottságát
és
az
elkötelezettség erősítését.
A partnerség során cél a szubszidiaritás elvének szem előtt tartása, mely szerint minden
döntést
és
végrehajtást
a
lehető
legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a
legnagyobb hozzáértéssel / vagy a legtöbb
információval rendelkeznek.

89

AP2 Nemzetközi kapcsolatok erősítése
A nemzetközi jó gyakorlatok átvétele, beépítése a város- és közlekedésfejlesztésbe, valamint a napi működésbe. Ennek érdekében a
nemzetközi programok, együttműködések
szerepének növelése, illetve az ezek által kínált lehetőségek tudatosabb és hatékonyabb
kihasználása mind a mobilitás tervezésben,
mind a konkrét beavatkozások, fejlesztések
során.

A „Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése” cél fogalmaz meg minden olyan részcélt és ehhez kapcsolódó intézkedést, amelyek a közösségi közlekedés szolgáltatásainak és hozzáférhetőségének javítását, az utaselégedettség és a versenyképesség
fokozásán keresztül az utasvesztés megállítását, illetve ezzel együtt a hathatós és környezetbarát üzemeltetést szolgálják.
A „Nem motorizált közlekedés ösztönzése,
részarányának növelése” szintén a fenntarthatóság irányába kívánja befolyásolni a város
és térségének közlekedési rendszerét. Ennek
érdekében a részcélok az „aktív” közlekedési
módok, vagyis a gyaloglás és a kerékpározás
támogatását célozzák, az infrastruktúra és a
közterületek minőségének, akadálymentességének, valamint a kapcsolódó szolgáltatásoknak a fejlesztését ösztönözve.
A Mobilitási Tervnek nem célja a mai formájában elterjedt, fosszilis meghajtással, rossz teljesítőképességgel működő egyéni motorizált
módok támogatása, ugyanakkor kiemelt célja
az egyéni közlekedés hatékonyabb és környezetbarátabb megszervezése. Ezért a 4. stratégiai cél „A motorizált egyéni közlekedés és
az áruszállítás fenntartható, városi térség
fejlesztésével harmonizáló megoldásainak
ösztönzése”, olyan részcélokat és beavatkozásokat fogalmaz meg, melyek segítik a mai
forgalmi problémák oldását, az erőforrás-pazarlás csökkentése érdekében a meglévő közutak, parkolók és a járművek jobb kihasználását, valamint a minél nagyobb arányban megújuló energiára alapozott egyéni motorizált
közlekedés elterjedését.
A következőkben a közlekedés-stratégiai célok alá tartozó részcélok ismertetése egységes
szerkezetben történik: a cél alátámasztását
szolgáló jelenlegi állapotból és a helyzetfeltárásban azonosított problémákból kiindulva, a
cél tartalmának rövid ismertetésével, majd az
elérni kívánt eredmények felsorolásával.

KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIAI CÉLOK
A közlekedési stratégiai célok a közlekedési
rendszer egyes elemeinek fejlesztésével kapcsolatosak, melyek mindegyike a fenti átfogó
társadalmi célok elérése érdekében kerül
megfogalmazásra.
A közlekedési stratégiai célok összességében,
egymással kapcsolódva szolgálják az átfogó
célok elérését. Az átfogó célokhoz hasonlóan
a közlekedés stratégiai célok is négy tématerületet érintenek:


„I” Mobilitási igények és döntések társadalmi hasznosság alapú befolyásolása
 „K” Közösségi közlekedés ösztönzése,
részarányának növelése
 „N” Nem motorizált közlekedés ösztönzése, részarányának növelése
 „M” A motorizált egyéni közlekedés és
az áruszállítás fenntartható, városi térség fejlesztésével harmonizáló megoldásainak ösztönzése
A „Mobilitási igények és döntések társadalmi hasznosság alapú befolyásolása” stratégiai cél a közlekedési rendszer szereplőinek
mindegyikére kíván hatni, javítva a közlekedés-ellátásért felelős szervezetek szakmai
munkájának hatékonyságát, szervezettségét
és informatikai támogatását. Segítve és a mainál jobban befolyásolva a használók módválasztását és az együttműködések javításán keresztül nem csak a rendszer hatékonyságát, de
biztonságát is.
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Mobilitási igények és döntések társadalmi hasznosság alapú befolyásolása

I1: Közlekedésszervezés illesztése a hatékony városirányítási rendszerbe (intézményrendszer,
szabályozás, finanszírozás)
 Korszerű informatikai eszközöket, rendszereket, egységes és összerendezett
Jelenlegi állapot és előrejelzés
adatbázisokat és térinformatikai eszközöA térség közlekedésének alakításában számos
ket a városirányítás nem használ.
szervezet lát el feladatokat, köztük állami tuCél meghatározása
lajdonú és irányítású szolgáltatók, városi cégek és az önkormányzat saját szervezeti egyA közlekedés-szervezési intézményi feladatok
ségei is. A városirányítás és így a közlekedéshatékony és szakszerű ellátása érdekében cél
szervezés sem rendelkezik komplex döntésaz intézményi háttér és a döntéstámogatási
támogató rendszerekkel, integrált háttér
háttér rendszerek fejlesztése, a városi és téradatbázisokkal. Az egyes érintett szervezetek,
ségi közlekedési szereplők munkájának összecégek közötti együttműködést, összehangolt
hangolása és szervezettségének javítása, valamunkát és érdekérvényesítést a tulajdonosi
mint az érintettek partnerségének javítása.
döntések határozzák meg, egyedi szemponCél továbbá, hogy a közösségi közlekedés és a
tok alapján, olykor egymással ellentétes érdekörnyezetbarát eszközök prioritása legyen álkek mentén. Az érintett használók, a civilek
talános a fejlesztési döntéseknél és a közlekebevonása is az egyes szervezetek hozzáállásádéspolitika alakításánál (városi közlekedéspotól függ, nem intézményesített formában törlitikai elhivatottság, SUMP szemlélet adaptáténik.
lása).
Problémák
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás







Egymáshoz nem kapcsolódó fejlesztések
és az üzemeltetői-fejlesztési koordináció
hiánya, szétaprózott feladatellátás, egyegy részterületre fókuszáló szervezeti
egységek, cégek, kompetens térségi
szemléletű irányító nélkül
Az egyes szervezetek adatkezelése egyedi,
saját belső szabályok szerint történik
A döntéshozatalhoz gyenge háttértámogatási rendszerek állnak rendelkezésre a
szervezeten belül, a városi és térségi információk, adatbázisok nem érnek össze,
nem átláthatók
Egyes folyamatok, adatok sok szervezet
esetén papír alapúak, későbbi feldolgozásuk, értékelésük, nyomon követésük nem
lehetséges vagy nehézkes.

A hatékonyabb közlekedési rendszeren keresztül támogatja a Város jólétének javulását
(AG3), és a Gazdasági szereplők, lakosság, önkormányzat, kormányzat és a társadalmi szervezetek együttműködését (AP1), az Infokommunikációs társadalom (AT4) erősödését.
A cél teljesülésével várható eredmény




Hatékonyabb városüzemeltetés
Könnyebb és megalapozottabb döntéshozatal, a közlekedéspolitikai akarat produktívabb megvalósítása
Jobb szolgáltatás nyújtása a lakosságnak
és a városi és környéki közlekedőknek

I2: Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása, támogatása és összekapcsolása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A közlekedés több alrendszere is alkalmaz ITS
rendszereket, a közösségi közlekedés GPS-es
járműkövetésétől, a villamosok elektronikus
utastájékoztatásától kezdve a városi forgalomirányításban megjelenő elemeken és a
közforgalmú járművek előnyben részesítésén

át az internetes jegyvásárlási lehetőségekig és
az egyes szolgáltatók online utazástervezéséig. Vannak ugyanakkor hiányzó területek, illetve a meglévő elemek nem alkotnak rendszert egymással.
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A folyamatosan fejlődő informatikai rendszerek alkalmazására és a „smart” megoldások elterjesztésére egyelőre csak kezdeményezések
vannak.
Problémák

Ehhez a rendszerek legyenek platform és
szegmens függetlenek, szervezetek fölött állók és egymással integráltak.
A fejlesztések emellett könnyítsék meg, tegyék hatékonyabbá az üzemeltetők napi munkáját és együttműködését is a közlekedési
adatok gyűjtésével.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás



Kevéssé megjelenő és nem beépült intelligens közlekedési alkalmazások és ITS
rendszerek a városi és a helyközi közlekedésben is
 A meglévő alkalmazások nem integráltak,
nem átjárhatók, a felhasználói oldal cégenként, közlekedési szegmensenként
más-más megoldásokkal találkozik. Városi szintű, főleg a helyi és a helyközi közlekedést integráltan kezelő platformok
ma nem működnek.
 A városba érkezők számára nincsenek turisztikai, szabadidős ITS szolgáltatások
Cél meghatározása

Célzottan az Infokommunikációs társadalom
létrejöttéhez (AT4) járul hozzá, de segíti társadalmi, környezeti és gazdasági átfogó célok
mindegyikét.
A cél teljesülésével várható eredmény




Társadalmi szinten hatékonyabb közlekedési rendszer
Felhasználói elégedettség növekedése
Üzemeltetői hatékonyság javulása

A mainál szélesebb körben álljanak rendelkezésre, legyenek ismertek és a felhasználók
számára könnyen használhatók az intelligens
közlekedési rendszerek, „smart” megoldások.
I3: Felhasználók egyéni közlekedési döntéseinek befolyásolását célzó eszközök alkalmazása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A közlekedésben résztvevők számára a módválasztásban alapvetően az eszközök hozzáférhetősége és utazás időtartama a meghatározó. Emellett kényelmi és anyagi szempontok is meghatározók. Az autóval rendelkezők
módválasztása egészen másként alakul, mint
akinek nincs lehetősége autózni: aki teheti, az
egyéni közlekedést választja, még ha drágább
is. Ez annak is köszönhető, hogy a közlekedőkben nem tudatosulnak a valós költségeik, például az autó fenntartásával járó költségek. A
közlekedők a módválasztásnál nem veszik figyelembe a közösségi közlekedés, a gyaloglás
és a kerékpározás környezetre és az egészségükre gyakorolt pozitív hatásait. A közlekedéspolitika és az egyes szervezetek ennek befolyásolására csak szűk eszközkészletet alkalmaznak.

Problémák


A közlekedésszervezésben az igények követése működik az igénybefolyásolás helyett, hiányoznak az összehangolt push és
pull intézkedések
 A közlekedők nem ismerik, vagy nem veszik figyelembe az egyes közlekedési módok környezeti hatásait és valós, teljes
költségeit
 Jellemzően csak az egyéni kényelem,
esetleg a pénzbeli korlátok befolyásolják
ezért a módválasztást
Cél meghatározása
A közlekedők számára elérhető információk
körének bővítése, ezen keresztül a döntéseik
tudatosabbá válása és a társadalmilag kedvezőbb (hatékonyabb, környezetbarátabb) közlekedési módok felé terelése.
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Az átfogó célokhoz való hozzájárulás

A cél teljesülésével várható eredmény

Minden környezeti célt támogat a módválasztás befolyásolásán keresztül (AK1-AK3), valamint a társadalom egészségi állapotának javulása és az infokommunikációs társadalom kialakulása (AT1 és AT4) célokat is. A fentieken
keresztül pedig hozzájárul a lakosság jólétének javulásához is (AG2).




Tudatosabb közlekedési módválasztás
A várostérség és a globális környezet számára is kedvezőbb módok részarányának
növekedése

I4: Közlekedők közötti partnerség, konfliktuskezelés és a közlekedési ismeretek általános bővítése


A közlekedők szerint az utazási kultúra és
a közlekedők egymás iránti toleranciája is
javításra szorul
Cél meghatározása

Jelenlegi állapot és előrejelzés
2007-2015 közötti időszakban nem változott
érdemben a személysérüléses közúti balesetek száma Debrecen és vonzáskörzetében, a
jellemző baleseti jellemzőkben és okokban
sincs érdemi változás. A kerékpáros balesetek
száma hozzávetőlegesen stagnál, nagyon
kedvező viszont, hogy a gyalogos elütések
száma – bár még mindig magas – közel felére
csökkent.
Több szervezet dolgozik a közlekedésbiztonság javításán, ennek érdekében rendszeresen
tartanak kampányokat, képzéseket. Ennek ellenére a közlekedők partnersége, együttműködése, az általános közlekedési kultúra –
ahogy országosan szinte mindenhol – fejlesztésre szorul.
Problémák






A közlekedésbiztonság emberi tényezőjének
befolyásolása: a közlekedés résztvevői közötti
együttműködés javítása, a partnerség kialakításának módjától, szegmensétől függetlenül.
Ennek révén a közlekedési kultúra általános
javítása, a közlekedők elégedettségének és
biztonságérzetének javítása, a közlekedési
balesetek és sérültjeinek számának csökkentése.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
Az elmaradó közlekedési balesetek elsősorban az egészségügyi célokat támogatják (AT1).
A közlekedési szereplők, társadalmi rétegek
egyenrangú kezelése következtében javul a
társadalmi méltányosság (AT2) és a közlekedésbiztonság, együttműködés javulásával a
lakosság biztonságérzete is (AT3). Ez közvetve
hozzájárul a lakosság jólétéhez (AG2) is.
A cél teljesülésével várható eredmény

A közlekedési balesetek száma nem csökken megfelelő ütemben
A közúti balesetek fő oka az emberi tényező (elsőbbség meg nem adása, sebességtúllépés, távolságtartás stb.)
Kevéssé összehangoltak a szemléletformáló, oktató programok, kampányok
(módválasztás, balesetmegelőzés, közlekedési kultúra)
A közlekedésbiztonság kapcsán nem kap
kellő hangsúlyt a védtelen közlekedőkre
való odafigyelés, az ezt segítő szemlélet
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A közlekedés során sérültek számának
csökkenése
Elégedettebb, egymásra figyelő közlekedők, növekvő utaselégedettség
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I5: Városi közlekedési területekkel való hatékony gazdálkodás
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A város területe folyamatosan alakul, új és új
beépített területek jönnek létre, elsősorban a
város külső, illetve peremi területein. A területi terjeszkedés növeli a mobilitási igényeket
és az utazási távolságokat. (Debrecenben a
beépített területek nagysága jelenleg kb. 7100
ha, ami 5,5%-kal magasabb, mint 15 évvel korábban.)
Az új lakóterületeken jellemzően nem teljeskörűek a helyben hozzáférhető szolgáltatások
(oktatás, egészségügy, kereskedelem), elérhetőségük közösségi közlekedéssel esetenként nem megfelelő színvonalú, vagy nem
megoldott.
Az autók közlekedése és parkolása szintén
nagy helyigénnyel jelentkezik az értékes belvárosi közterületeken, ami városképileg és a
területek hasznosíthatósága, élhetősége
szempontjából sem kedvező.
Az új ipari, gazdasági területek legtöbbször
zöldmezős beruházásként jöttek létre és csak
ritkán barnamezős területek rehabilitációjának eredményeként, jelentős közlekedési fejlesztéseket és mobilitási igényeket támasztva.
Fontos és értékes természeti, rekreációs helyek találhatók a városban és környékén is,
melyek megőrzése, óvó „kihasználása” a város
elemi érdeke.
Problémák





A személygépkocsik közterület foglalási
igénye olykor túlzott a városban, sokszor
az autós közlekedésnek alárendelten alakulnak ki a városi közterülete
Cél meghatározása
A város területfelhasználásában a rendelkezésre álló területekkel való hatékonyabb és
ésszerűbb gazdálkodás, a kompakt város elvének szem előtt tartása. Ennek megfelelően cél
a város térbeli terjedésének lehetőség szerinti
visszaszorítása. Cél a városi közlekedési területek felértékelése, barnamezős közlekedési
területek használata és a zöldmezős fejlesztések visszafogása, ezáltal a közmű, a közlekedés és más városi kompetenciába tartozó közszolgáltatások ellátási és forrásfelhasználási
hatékonyságának javítása.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A cél megvalósulása a környezetminőség javulásához (AK2) és az erőforrások hatékonyabb használatához (AK3) járul hozzá, ami
segít a lakosság és a város jólétének javításában (AG2-AG3), hiszen jobban és gazdaságosabban szervezhetők a közszolgáltatások,
jobb minőségű épített és természeti környezet alakul ki.
A cél teljesülésével várható eredmény


A város terjeszkedése növeli a mobilitási
igényeket
Az új lakóterületek közmű ellátása, közlekedési infrastruktúra és közszolgáltatás
(pl: közösségi közlekedés) biztosítása
meghaladja a város erőforrásait, emellett
a módválasztást is a személyautó felé tereli
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Kompaktabb városszerkezet, hatékonyabban ellátható közszolgáltatások
Igényekhez jobban illeszkedő, hatékonyabb területhasználat
Megőrzött természeti és épített környezeti értékek

Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése

K1: Összekapcsolás, intermodalitás javítása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A különböző közlekedési eszközök, módok
tér- és időbeli, utasok számára kedvező összekapcsolása mind a városon belül, mind a környező településeken fontos, megoldandó kihívás.
Jelenleg a közösségi közlekedést napi 252 ezer
ember veszi igénybe, melyből a körülbelül 200
ezer Debrecenen belül történik. Beavatkozás
nélkül 2020-ra a közösségi közlekedést
igénybe vevők száma várhatóan 226 ezerre
(ebből: 180 ezer helyi), 2030-ra pedig 210
ezerre (ebből 167 ezer helyi) csökken. A csökkenés fő oka a motorizáció növekedése, így az
egyéni motorizált közlekedés térnyerése.
Az átszállási kapcsolatok jelenleg nem megfelelő minőségűek, a helyközi közlekedésben
sok esetben leromlott állapotú infrastruktúra
jellemző.
A térség településeiben nem jellemző a különböző közlekedési módokat összekapcsoló létesítmények megléte (B+R, P+R parkolók),
ami elengedhetetlen lenne a kombinált utazáshoz, enélkül nehezen várható el, hogy a városba érkező személygépjármű forgalom
csökkenjen.
Problémák







B+R, P+R parkolók hiánya, vagy alacsony
kapacitás kínálata leginkább a vonzáskörzetben lévő településeken, de a jelentősebb közösségi közlekedési csomópontoknál (vasútállomás, buszállomás)
 A helyközi közlekedésben jelentős az
egyéni gépjárművet választók aránya, ami
egyaránt terheli a városba bevezető és a
városi úthálózatot
Cél meghatározása
A közösségi közlekedési módot igénybe vevők
részarányának növelése, az intermodális kapcsolatok javítása infrastrukturális beruházások és a szolgáltatók közös informatikai és
szolgáltatás-fejlesztéseinek eredményeként.
A fejlesztések által a közösségi közlekedés általános versenyképességének, megítélésének
javítása az elérhető szolgáltatás minőségének
emelése révén.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A közösségi közlekedés szolgáltatás-javításán
keresztül segíti a társadalmi igazságosság,
méltányosság javulását (AT2), a környezetterhelés csökkentését és az erőforrásokkal való
hatékony gazdálkodást (AK2-3), valamint
minden foglalkoztatottságot és jólétet célzó
gazdasági átfogó cél (AG1-3) elérését.
A cél teljesülésével várható eredmény

Nagyállomás és helyközi autóbusz állomás leromlott állapotú
Rossz, nem akadálymentes átszállási kapcsolatok, különös tekintettel a helyközi
autóbusz állomáson
Helyenként nem kellően kompakt helyihelyközi átszállási kapcsolatok
Integrált tarifarendszer és az igényekhez
igazodó, innovatív értékszelvények, tarifák hiánya

A helyi és helyközi közlekedésben a közösségi
közlekedést választók aránya az attraktívabb
szolgáltatás révén növekszik.

K2: Gyorsaság növelése és megbízhatóság javítása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A közösségi közlekedés járműveinek előnyben
részesítése Debrecen területén csak néhány
közúti szakaszon és csomópontban biztosított.

Így a helyi és a helyközi járatok is gyakran
szenvednek késést a forgalomirányítás merevsége és az egyre növekvő közúti forgalom
miatt. Nem megfelelő a közúti forgalom és a
közösségi közlekedés hatékony együttműködése.
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A nagyvasúti infrastruktúra romló állapotban
van és korszerűtlen, ami a távolsági és az elővárosi vonatok menetidejét és a menetrendek
betartását, a szolgáltatás megbízhatóságát is
nagy mértékben rontja. A probléma a fejlesztés alatt lévő nemzetközi korridort, a 100-as
vonalat leszámítva szinte az összes Debrecenbe befutó vasútvonalat érinti.
Problémák









Cél meghatározása
A közösségi közlekedés versenyképességének
növelése a járművek gyorsításával, előnyben
részesítésével, ezáltal a menetrend betartásának javításával. Mindezeknek köszönhetően
javul a szolgáltatás megbízhatósága és megítélése is a közlekedők körében.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A társadalmi igazságosság és méltányosság
javul (AT2), csökken a környezetterhelés és
hatékonyabbá válik az erőforrásokkal való
gazdálkodás (AK1, 3). Közvetve javul a lakosság és a város jóléte (AG3).
A cél teljesülésével várható eredmény

A közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése nem szerves része a városi
forgalomirányításnak
Kritikus helyeken nem kapnak prioritást a
nagyobb befogadó képességgel rendelkező és több utast szállító közforgalmú
járművek
Csúcsidőszakokban az autóbuszok és trolibuszok nem tudják a menetrendet tartani a megnövekedett közúti forgalom következtében
A megállóhelyek elhelyezkedése egyes
csomópontok környékén nem megfelelő,
a közforgalmú járműveknek a szükségesnél többször kell megállniuk
Leromlott infrastruktúrájú a kötött pályás
hálózat, a városon belül az 1-es villamos
önálló pályaszakasza, de a nagyvasút vonalai is




A menetrend pontosabb tartásával az utasok számára egy megbízhatóbb, vonzóbb
szolgáltatás áll rendelkezésre.
A versenyképesebb szolgáltatással és az
egyéni közlekedésnél jobb menetidőkkel
a közösségi közlekedés utasszámvesztése
lassul, illetve megáll

K3: Utaskényelmi színvonal növelése
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A helyi közforgalmú járműflotta az elmúlt évtized folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően nagyrészt korszerű és akadálymentes. Elmaradás a trolibusz és villamos ágazatnál és a
helyközi közlekedésben tapasztalható. A 2-es
villamos vonalán modern eszközök segítik az
utasok tájékozódását, de a város többi területén csak elszórtan találhatók infokommunikációs berendezések. A megállók a belvárosban
megfelelőek, azonban a külső városrészekben
és a vonzáskörzet sok településén egyre inkább leromlottak, korszerűtlenek. Az esőbeállók és a megfelelő közvilágítás hiánya sem segít a szolgáltatás pozitív megítélésében.

A városban közel 300 helyen lehet menetjegyhez, illetve bérlethez jutni, igaz papíralapú
jegy- és bérletrendszer van. A korszerű jegyhez jutás lehetőségei korlátozottak (automaták, mobiltelefonos vagy járművön vásárlás).
Ezek közül kiemelendő, hogy a modern jegykiadó automatákból váltott értékszelvények
száma – noha csak lassan, de – növekszik.
Emellett a díjfizetés is leginkább készpénzes
vásárlásra szorítkozik. Az utastájékoztatás
merev, a valós idejű forgalmi információ szolgáltatás kialakítása még várat magára.
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Problémák







Cél meghatározása
A közösségi közlekedés mai használóinak és
potenciális utasainak olyan szolgáltatás nyújtása, amely korszerű, kényelmes és biztonságos a járművek, a kiszolgáló infrastruktúra és
az utazáshoz kapcsolódó kínálat tekintetében
is.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
Elsősorban a lakosság jólétének javulásához
járul hozzá (AG2), de közvetve a környezetterhelés csökkentése (AK1) is várható a módválasztás befolyásolásán keresztül.
A cél teljesülésével várható eredmény

Vannak még korszerűtlen, nem akadálymentes közforgalmú járművek a helyi közlekedésben, de leginkább a helyközi közösségi közlekedésben romlik a járműflotta állapota
A külső városrészek és a környező települések megállóinak állapota nem komfortos (utasvárók, esőbeállók, közvilágítás,
valamint járdacsatlakozások és akadálymentesség hiányai)
Integrált útvonaltervező alkalmazás hiánya
Dinamikus utastájékoztató rendszer a villamos vonalakon és további pár megállóban épült ki.



A szolgáltatás komfortnövekedésével párhuzamosan a közösségi közlekedés utasszámvesztése lassul, illetve megáll.

K4: Költséghatékony, innovatív és az igényekhez illeszkedő szolgáltatás, hálózat és üzem kialakítása
 A külső városrészeket egyes gyűjtőutak
Jelenlegi állapot és előrejelzés
vagy a megfelelő minőségű útburkolat hiA DKV Zrt. folyamatosan végzi a hálózat hanányában a DKV Zrt. járatai nem tudják begolását az igényekhez és az utasszámok alajárni
kulásához, illetve a többi közlekedési módhoz
 A szolgáltató csak korlátozottan rendelkeigazítva.
zik adatokkal az aktuális, járat szintű kiEzzel együtt a lakossági visszajelzések további
használtságairól, utazási igényekről
módosítási, fejlesztési igényeket jeleznek. A
 A rugalmas, igényvezérelt közforgalmú
helyi hálózatban a lefedetlen vagy alacsoszolgáltatások csak két viszonylaton műnyabb színvonalon ellátott területek és az éjködnek a városban, a városkörnyéken peszakai közlekedés hiánya okoz némi elégedetdig egyáltalán nem
lenséget a városlakók körében. Távolsági for Nem mindenhol működik ütemes menetgalomban a perifériás időszakok (kora regrend, és hiányzik a jól integrált, utasközgeli/késő esti) vasúti kiszolgálása nem megolpontú szolgáltatók közötti együttműködott.
dés
A karbantartást és egyéb rendszerüzemi mun A korszerű szolgáltatói, ügyfélközpontú
kákat a DKV Zrt. és az ÉMKK Zrt. is a saját teattitűd és arculat hiányzik a közösségi
lephelyén végzi, a járműjavítást a helyi szolközlekedés üzemeltetőinél (utasvélemégáltatónak is a helyközi szolgáltató biztosítja.
nyek alapján)
Debrecen emellett a MÁV-START Zrt. vasúti
 Debrecenből a főváros vasúti elérése a jejárműjavító bázisa is.
lenlegi menetrendekkel kora reggel és
este nem megoldott, nem alternatívája a
Problémák
személygépkocsinak és a telekocsi rend Az egyéni közlekedésnek alternatívát kíszereknek
náló gyors, többségében közvetlen, vala A reptéri buszjárat menetrendje nem kömint integrált tarifájú közösségi közlekeveti dinamikusan az esetleges repülőjárati
dési hálózat és rendszer hiánya
késéseket, ez főleg éjjel jelent problémát
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Cél meghatározása

Az átfogó célokhoz való hozzájárulás

Elsődleges cél a közösségi közlekedési közszolgáltatások üzemeltetési hatékonyságának javítása a szolgáltatói háttér és üzemi infrastruktúra fejlesztésével, valamint rugalmas,
az igényekhez igazodó szolgáltatásbővítés,
szükség esetén a hálózat felülvizsgálata.
Ennek részeként a ma lefedetlen vagy rosszul
ellátott területek közösségi közlekedésének
fejlesztése, az érintett területeken az egyéni
közlekedés „egyeduralmának” megtörése.
Emellett cél, hogy a fontos utazóbázist jelentő
lakótelepek és a belváros ellátása a mai magas
színvonalon megmaradjon, folyamatosan igazodva az igények változásához.

A stratégiai cél elérése elsősorban a lakosság
és a város jólétének javulását (AG2-3) szolgálja,
de közvetve a környezetterhelés csökkentését
(AK1) is szolgálja a módválasztás befolyásolásán keresztül.
A cél teljesülésével várható eredmény




A hálózat folyamatosan igazodik a változó
utazási igényekhez és preferenciákhoz,
így a közösségi közlekedés utasvesztése
mérséklődik vagy megáll
A szolgáltatók fejlesztésével nő az utaselégedettség

K5: Ár-érték arány javítása, versenyképes ár elérése
 A kedvezményrendszer komplex, de a heJelenlegi állapot és előrejelzés
lyi és a helyközi tarifarendszer nem összeA komplex helyi kedvezmény rendszer ellehangolt
nére a lakosság egy része a jelenlegi közösségi
 A városi vagy vonzáskörzeti rendezvéközlekedési viteldíjakat, bérletárat magasnak
nyekhez kapcsolódó üzletpolitikai kedtartja – sokan szívesebben gyalogolnak akár
vezmények kialakítása esetleges, általáhosszabb távot is a spórolás érdekében. Külöban csak a legnagyobb programokhoz
nösen igaz ez a korábban kedvelt önálló villakapcsolódik
mos, troli vagy buszbérlet megszüntetése óta,
 Az integrált elektronikus jegyrendszer
mely sokaknak áremelést jelentett, ami megnem került bevezetésre
látszott a bérleteladásokban is. A helyi közösCél meghatározása
ségi közlekedés díjszabása utazás alapú, a
helyközi és távolsági díjszabás távolság alapú,
 Versenyképes ár kialakítása, a közösségi
és hiába van kiegészítő bérlet a mindkettőt
közlekedés tudjon versenyezni az egyéni
használók számára, a jegyrendszerek integráközlekedéssel a költségek szempontjából
ciója nem történt még meg.
is
 A közösségi közlekedés és a díjstruktúra
A DKV Zrt. ugyan rendszeresen végez utaselésegítse a szociális funkció betöltését, legedettségi felméréseket, de a jegy- és bérletgyen megfizethető annak a rétegnek, akiárak utazási szokásokra gyakorolt hatására
nek alternatíva híján létszükséglet a hasznincs számszerű információ, így ez nem segíti
nálata
a megalapozott, versenyképes árképzést.
 Váljon általánossá, hogy üzletpolitikai
Problémák
kedvezmények segítik a közösségi közle A szolgáltatók nem rendelkeznek inforkedés utasszerzését pl. program belépőkmációkkal arról, hogy a jegy- és bérletárak
kel kombinált napijegyekkel
hogyan befolyásolják az utazásokat, így
 Valósuljon meg a módválasztás, fizetési
nem lehet megfelelően tervezni a bevétel
hajlandóság megismerése, felmérése és
optimumait
nyomon követése
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Az átfogó célokhoz való hozzájárulás

A cél teljesülésével várható eredmény

A díjrendszer tovább fejlesztése elsősorban a
társadalmi igazságosság és méltányosság
(AT2), illetve a lakosság jólétének javulásához
(AG2) járul hozzá, de a közösségi közlekedés
versenyképességének javításán keresztül a
környezeti (AK) és a gazdasági (AG) átfogó célok megvalósulását is támogatja.




K6: Környezetkímélő közösségi közlekedés

A közösségi közlekedés minden rászoruló
társadalmi réteg számára hozzáférhető és
megfizethető
Az áraknál nagyobb mértékben nő a szolgáltatás minősége, ezáltal a közösségi
közlekedés utasvesztése lassul vagy megáll

Cél továbbá, hogy a közösségi közlekedési
rendszeren belül a környezeti szempontból is
leghatékonyabb eszközzel történjen a személyszállítás.
Így megfelelő hálózati és infrastruktúra adottságok esetén a távolsági és elővárosi forgalomban a vasút, ennek hiányában és a ráhordó
és helyi forgalomban az autóbuszos szállítás
preferálása a célkitűzés, a párhuzamos szolgáltatásokat minimalizálásával.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás

Jelenlegi állapot és előrejelzés
A helyi közösségi közlekedésben jellemzően
10 évnél fiatalabb EURO-5 besorolású autóbuszok közlekednek, a helyközi közlekedésben
azonban csak a járművek negyede tekinthető
környezetbarátnak, kedvező kibocsátási normával rendelkezőnek.
A helyközi forgalomban egyes, egyébként
időben jó vasúti kapcsolattal rendelkező járatokon túl a vasút helyett az autóbuszos közforgalmú személyszállítás viszi az utasforgalom
nagy hányadát, ami környezeti szempontból
kedvezőtlen.
Problémák

Az elsődleges átfogó cél, melyet a stratégiai
cél támogat, a környezetterhelés csökkentése
(AK1), ami által a környezetminőség is javul
(AK2). Közvetve hozzájárul a társadalom
egészségének megőrzéséhez (AT1) és a lakosság jólétének javulásához (AG2).
A cél teljesülésével várható eredmény



Környezetbarát járművek alacsony részaránya a járműflottában, elsősorban a
helyközi autóbuszoknál
 A megújuló energia használata nem jellemző a közösségi közlekedésben
 A távolsági forgalomban olykor a vasút és
az autóbusz versenyez egymással
Cél meghatározása




A közösségi közlekedés önmagában környezetbarát és fenntartható közlekedési módnak
számít. A közösségi közlekedési eszközök
nagy futásteljesítménye miatt ennek ellenére
a járművek egyedi kibocsátásának minimalizálása, a 100 %-ban környezetbarát, lehetőség szerint megújuló energiából előállított
üzemanyaggal működő járműállomány kialakítása fontos cél az átfogó környezeti célok eléréséhez.
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N1: Gyalogos közlekedés szerepének felértékelése és az infrastruktúra színvonalának javítása
 Gyalogátkelők elhelyezése nem mindenJelenlegi állapot és előrejelzés
hol ideális, átkeléseknél a jelzőlámpás váA városon belüli távolságok révén a gyalogos
rakozási idők hosszúak
közlekedés szerepe jelentős, a közlekedési
 Közvilágítási és a vízelvezetési hiányossámódok közötti részaránya eléri a 26%-ot.
gok rontják a gyaloglási feltételeket és az
A belváros kiterjedt és folyamatosan bővülő
érintettek biztonságérzetét
gyalogos övezettel rendelkezik, a városköz Korlátozott közlekedésűeket segítő megpont forgalomcsillapítása kedvező gyalogos
oldások alig vannak, a fejlesztések során
feltételeket teremt. Ugyanakkor a gyalogos
kialakított akadálymentesítés több esetinfrastruktúra állapota egyes lakótelepi részeben nem átgondolt, kifejezetten nehézkes
ken leromlott, a külső lakóterületeken olykor
 Közös gyalog- és kerékpárutak miatt
ki sem épült. A közúti csomópontokban és a
konfliktusok, probléma helyzetek keletközösségi közlekedési megállók megközelítékeznek
sénél a gyalogos közlekedés körülményei sok
Cél meghatározása
esetben nem ideálisak, hiányoznak átvezető,
A gyalogos közlekedés általános körülményeilletve célhoz vezető csatlakozások. Különöinek javítása érdekében a városi términőség
sen igaz ez a helyzet a külterületi és környéki
javítása és a teljes körű akadálymentességételepülési megállók mentén.
nek elérése, a hiányzó kapcsolatok kiépítése, a
A kerékpáros hálózati elemek kijelölése száközvilágítás javítása és a baleseti kockázat tomos esetben a gyalogos felületek rovására
vább csökkentése.
történt, ami a gyalogosok és kerékpárosok köAz átfogó célokhoz való hozzájárulás
zötti konfliktusok lehetőségét és a gyalogos
elütések veszélyét növeli.
A cél közvetlenül a lakosság és a városba érkeProblémák
zők jólétének (AG2) és biztonságérzetének
(AT3) javításához járul hozzá. Ezen túl köz Fenntartási és fejlesztési forráshiány miatt
vetve az egészségi állapot javulását (AT1) és a
romlik a gyalogos infrastruktúra és a közkörnyezetterhelés csökkentését (AK1) segíti a
területek általános állapota
módválasztás befolyásolásával, az épített és
 Rossz állapotú ill. kiépítetlen gyalogutak,
természetes környezet általános állapotának
járdahiányok a külső városrészekben
javításával (AK2), nő a város jóléte (AG3).
 A belvárosi gyalogos zóna nem teljes,
A cél teljesülésével várható eredmény
több helyszínen nagy közúti forgalmat ke


reszteznek a gyalogos áramlatok
A gyalogos és turisztikai célpontokat mutató tájékoztató rendszer hiányzik a városban
Gyalogos zónáknál kevés a környezetet
kellemesebbé varázsló utcabútor





Gyalogosan közlekedők részarányának
növekedése
Környezetminőség javulása
Gyalogos balesetek számának, illetve kimenetének további csökkenése

N2: Kerékpározás szerepének felértékelése és az infrastruktúra színvonalának javítása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A kerékpározás, ami egyre kedveltebb közlekedési eszköz a városban a közlekedési módok között 8%-ot tesz ki. A debreceni kerékpárforgalmi hálózat hossza mára megközelíti
a 80 km-t. Néhány környékbeli település kerékpárúton is elérhető Debrecenből.

A városi hálózat ugyanakkor hiányos, egyes
ipari területekhez, jelentős foglalkoztatói létszámmal működő vállalkozásokhoz nem vezet kerékpáros útvonal.
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Több csomópontban nem megfelelő vagy hiányos a kerékpáros átvezetés. Ezek csökkentik
a (potenciális) kerékpározók biztonságérzetét,
ami a kerékpározás szélesebb körű elterjedését is gátolja. A kerékpáros hálózati elemek kijelölése sok esetben a gyalogos felületek rovására történt, ami a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktusok bekövetkezését és a
gyalogos elütések veszélyét növeli.
Az alsóbbrendű és kisebb forgalmú egyirányú
utcák kerékpáros kétirányú használata nem
megengedett, holott kerékpárral lehetőség
lenne a főútvonal igénybevételének kiküszöbölésében. A buszsávok egyikén sem megengedett a kerékpáros használat.
Problémák









A meglévő kerékpárparkolók (támaszok)
többsége korszerűtlen, illetve kapacitási
problémák jelentkeznek elsősorban a nagyobb forgalomvonzó létesítményeknél
 A meglevő kerékpáros létesítmények
mentén hiányoznak a jobb közérzetet biztosító eszközök (hulladékgyűjtők, padok,
köztéri pumpa, kamera)
 Hiányzik a mindenki számára hozzáférhető közbringa rendszer
Cél meghatározása
A hiányzó hálózati kapcsolatok kiépítésével és
a jelenlegi infrastruktúra célzott, átgondolt
fejlesztésével a kerékpározók részarányának
növelése. Ugyanakkor kiemelt fontosságú cél
a növekvő forgalommal egyidejűleg a kerékpárosokat érintő balesetek számának csökkentése és súlyossági kimenetük enyhítése is.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás

Kerékpározásra alkalmas útvonalak nem
alkotnak összefüggő hálózatot a városban,
hiányzik a hálózati elemek összekötése
Hiányoznak vagy nem biztonságosak a kerékpáros csomóponti átvezetések
A környéki településeket és a várost öszszekötő kerékpáros hálózat nem teljes, a
főutak mentén vannak hiányzó szakaszok
Sok a korszerűtlen kialakítás (közös gyalog- és kerékpárút), elsősorban a bevezető
utak mentén és a lakótelepeken
Nem megoldott a kerékpáros útvonalak
megvilágítottsága, leginkább külső városrészeken
A meglevő kialakítási gyakorlat miatt gyakoriak a konfliktus helyzetek a gyalogosok
és kerékpárosok, illetve kerékpárosok és a
közúti járművezetők között

Közvetlenül a lakosság és a városba érkezők
jóléte (AG2) és biztonságérzete (AT3) javul.
Ezen túl közvetve az egészségi állapot javul
(AT1) és a környezetterhelés is csökken (AK1)
a módválasztás befolyásolásával, és javul az
épített és természetes környezet általános állapota (AK2), nő a város jóléte (AG3).
A cél teljesülésével várható eredmény




Kerékpárral közlekedők részarányának
növekedése
Környezetminőség javulása
Kerékpáros balesetek számának további
csökkenése, a súlyossági kimenetek mérséklése

N3: Korszerű gyalogos és kerékpáros megoldások és rendszerek befogadása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A nem motorizált módok számára még a közösségi közlekedéssel vagy a személyautós
utazáshoz képest is kevés információ áll rendelkezésre a közlekedéshez, célpontok megtalálásához és útvonalválasztáshoz. Különösen igaz ez a várost nem ismerők, vagy nehezebben tájékozódók: a turisták, vakok- és
gyengénlátók, a siketek és hallássérültek,

vagy a mozgásukban egyéb módon korlátozottak körében, akik speciális igényeire a mai
kor informatikai megoldásai, az elterjedt infokommunikációs eszközök ellenére nincsenek
városi megoldások.
A közbringa rendszert az Egyetem hozta létre
és üzemelteti, a zárt rendszer csak a dolgozói
és hallgatói kör számára hozzáférhető.
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Nem motorizált közlekedés ösztönzése, részarányának növelése

Problémák

biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon,
valamint terjedjenek el a gyalogos és kerékpáros közlekedők körében a tájékozódást, célpont keresést segítő alkalmazások, kiemelt
célcsoportként tekintve a turistákat és a szabadidős felhasználókat.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás



Az elérhető korszerű technológiák nem
terjedtek el széleskörűen, nem segítik a
városi tájékozódást, információhoz jutást
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés információi, a turista információk és a közösségi közlekedés utazási információi
nem érhetők el egy központi rendszerből
 Az egy-egy speciális célcsoport részéről a
releváns, közlekedéssel összefüggő információk nem érhetők el célzottan
 A város nem rendelkezik megalapozott információval a gyalogosok és kerékpárosok közlekedési jellemzőiről, pl. útvonalairól, célpontjairól és a városba érkező turisták preferenciáiról, így a döntéseket
ezek hiányában kell meghozni
 Hiányzik egy nyílt, bárki számára igénybe
vehető városi közbringa rendszer
Cél meghatározása

A gyalogos és kerékpáros közlekedés támogatása hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához (AT1) és a környezetminőség
javulásához (AK2), a turisztikai szolgáltatások
fejlesztésével pedig a versenyképes gazdaság
eléréséhez (AG1) és a város jólétének növekedéséhez is (AG3).
A cél teljesülésével várható eredmény




Az elsődleges cél, hogy smart alkalmazások
fejlesztésével és elterjesztésével a korlátozott
mobilitásúak napi közlekedése könnyebbé,
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A gyalogos és kerékpáros közlekedés
részarányának növekedése
A speciális igényű rétegek elégedettségének javulása
A turizmus fellendülése és a város megítélésének, korszerűségének javulása
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M1: Elektromos és más zéró emissziós egyéni közlekedési eszközök használatának ösztönzése,
prioritása
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A városban ezer lakosra közel 310 személyautó jut. A helyiek, a városba behajtók összesen körülbelül 252 ezer helyváltoztatást végeznek napi szinten Debrecen belterületén.
Hagyományos belsőégésű motorokkal szerelt
autókkal ez komoly környezetterhelést, elsősorban levegőszennyezést és üvegházhatású
gáz kibocsátást jelent. A városi személygépjármű használat jelenleg 170 ezer tonna CO2
egyenértékes légkörbe jutásáért felelős, ez
azonban a jelenlegi forgalmi előrejelzések
alapján 2020-ra közel 200 ezer tonnára, 2030ra pedig 210 ezer tonnára növekszik. A növekedést két, ellentétes tényező alakítja: egyrészt a járműállomány várhatóan folyamatosan megújul, így növekszik a magasabb környezetvédelmi besorolású járművek aránya,
másrészt azonban a motorizáció növekedésével a modal split tovább tolódhat az egyéni
motorizált közlekedés felé, tehát az eszközök
gazdaságossága és környezetbarát működése
hosszabb távon létkérdés.
A tendenciát befolyásoló kezdeményezések
egyelőre kezdetiek, szigetszerűek: az elektromos autók parkolása ugyan ingyenes a városban, de jelenleg csak egy elektromos töltőállomás üzemel a Nagyerdei Stadionnál, illetve
az önkormányzati üzemeltetésben is csak elvétve akadnak elektromos járművek (a szemétszállító járművek lesznek ilyenek a közeljövőben). Az áruszállításban sem jellemző az
elektromos kisáruszállító járművek vagy a biciklis futárok térnyerése a városban.
Problémák




A levegő minősége és ezáltal a városi környezet élhetősége egyre romlik a növekvő
gépjárműállomány okozta károsanyag kibocsátás révén
 Elektromos autókat kiszolgáló közterületi
töltő infrastruktúra nem épült ki, ami nem
sarkall ilyen járművek vásárlására, erre vonatkozó pénzügyi ösztönzők sem kerültek
még a városban meghirdetésre
 A városi tulajdonú / üzemeltetésű járművek között nincsenek megújuló vagy zéró
emissziós eszközök
Cél meghatározása
Az elektromos járművek elterjesztése a városüzemeltetésben és a városlakók közlekedési
eszközeiben is cél, ami hozzájárul a lokális légszennyező és az üvegházgáz kibocsátás drasztikus csökkentéséhez.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A megújuló, fenntartható energiafelhasználású eszközök elsősorban a környezeti célokhoz teljesüléséhez járulnak hozzá (környezetterhelés csökkentése, környezetminőség javulása és a hatékony erőforrás-gazdálkodás,
AK1-3), ezen keresztül közvetve azonban a
társadalom egészségi állapotának javulásához
(AT1), ezzel pedig a gazdasági átfogó célokhoz is: javul a foglalkoztatottak munkaképessége, termelékenysége (AG1) és nő a lakosok
és a város jóléte (AG2-3).
A cél teljesülésével várható eredmény



A jelenleg forgalomban lévő járművek túlnyomó többsége fosszilis tüzelőanyaggal
működik
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A megújuló energiát használó és zéró
emissziós járművek aránya növekszik
Az egyéni motorizált közlekedés lokális
légszennyező anyag kibocsátása, globális
légszennyező anyag kibocsátása csökken.
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M2: Járműforgalom mérséklése a járműkihasználtság növelésével
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A városon belül személyautóval végzett helyváltoztatások legnagyobb hányadában a járműben a vezetőn kívül legfeljebb egy utas utazik. A motorizáció és a népesség növekedésével, amennyiben a járművek kihasználtsága
nem javul, a napi helyváltoztatások száma és a
város gépjárműforgalma várhatóan emelkedni fog. Az áruszállító járművek kihasználtsága a logisztikai cégek üzleti érdekei miatt
vélhetően kedvezőbb, de nem jellemző, hogy
egy adott terület áruszállítási igényei csatornázottan, kisebb méretű, jól kihasznált járművekkel teljesüljenek.
Debrecenben több taxi társaság működik,
azonban a taxizás nem elterjedt formája a városi közlekedésnek, a taxizás iránti igény az elmúlt évtizedben folyamatosan csökken.
Jelenleg a saját tulajdonú autó használata a
jellemző az egyéni közlekedésben, autómegosztó rendszerek egyelőre sem a városban
sem hazánkban nem jelentek még meg jelentősebb alternatívaként. Azonban több fejlettebb ország nagyvárosában kezdenek teret
nyerni az ilyen célú alkalmazások.
Problémák






Az olyan alternatív megoldások, mint a telekocsi, elsősorban a távolsági forgalomban (leginkább hétvégeken BudapestDebrecen viszonylatban) jellemzőek, elsősorban a közösségi közlekedés kárára.
A korszerű logisztikai megoldások alkalmazása nem általános a kis és közepes vállalkozásoknál.
Cél meghatározása
Az egy járműben szállított utasok számának,
illetve az áru mennyiségének növelése, a gazdaság versenyképességének javulása a járművek összes futásteljesítményének csökkentése mentén.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A járművek kihasználtságának növelése a forgalom mérséklése mellett elsősorban az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást támogatja (AK3), de ezáltal a környezetterhelés
csökkentését és a környezetminőség javulását
(AK1 és 3) is. Közvetve ez hozzájárul a versenyképes gazdasághoz, a lakosság és a város jólétének javulásához (AG1-3) is.
A cél teljesülésével várható eredmény


A közúti gépjárműforgalom jelentős térnyerése tapasztalható a belvárosban,
aránytalanul nagy az autós közterülethasználat
A személygépkocsival történő munkába
járás emelkedő költségtérítése tovább növeli az egyéni motorizált közlekedés arányát



Az egy járműben utazók átlagos számának növekedése
Az áruszállítási forgalom enyhítése az áruszállító járművek jobb kihasználásával

M3: Infrastruktúra jobb kihasználása, szolgáltatási színvonalának javítása a fenntarthatóság figyelembevételével
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A városban található jelzőlámpák hosszú fázisidőkkel, fix periódusidővel üzemelnek, ami
rugalmatlan és egyben korszerűtlen is. A növekvő gépjárműszám okozta forgalomnövekedést a jelenleg kialakított infrastruktúra és
forgalomirányítási rendszer nem tudja hatékonyan átengedni, levezetni.

Problémák
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Nagy az átmenő forgalom a városban, hiányoznak egyes, várost elkerülő főúti kapcsolatok
Kapacitáshiányos városi be és kivezető
főhálózati elemek (35. sz főút; 48. sz.
főút; 471. sz. főút; 4. sz. főút)
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Cél meghatározása
A közlekedők biztonságosabb és gyorsabb eljutása úticéljukhoz, a meglévő infrastruktúra,
közlekedési felületek jobb kihasználása, a torlódások, időveszteségek csökkentése. Emellett a lakóterületek védelme a közúti közlekedés zavaró és környezetterhelő hatásaitól.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
A hatékonyabb közúti közlekedés elsősorban
a környezeti átfogó célok elérését szolgálja
(AK1-3), de az időveszteségek csökkentése
közvetve a gazdaság versenyképességét
(AG1) és a lakosság és a város jólétét is javítja
(AG2-3). A közlekedésbiztonság javulása az
egészségmegőrzést (AT1) és a lakosság biztonságérzetét (AT3), ezen keresztül pedig jólétét (AG2) biztosíthatja.
A cél teljesülésével várható eredmény

Kapacitáshiányos városi közúthálózati
szakaszok és helyek (pl.: Árpád téri csomópont)
Nincs forgalomirányító központ a városban, két üzemeltető működteti a jelzőlámpás csomópontokat, viszonylag merev
vezérléssel, kevéssé konstruktív módon
Jellemzően 2 perces (esetenként 3 perces)
fix periódusidővel működő jelzőlámpák
Csúcsidőben a fentiek miatt jelentős torlódások, zsúfolt közutak (időben és térben
növekvő jelleggel)
A fejlődő városrészekben a közterületi infrastruktúra hiányos, nincs közvilágítás
vagy szilárd útburkolat
A közúti balesetek száma csak mérsékelten csökken
Új vagy rekonstruált utak építésénél a
többi (közforgalmú vagy nem motorizált)
közlekedési mód figyelembe vétele nem
mindig érvényesül






Átmenő forgalom nagyságának visszaszorítása
Közúti időveszteségek csökkenése
Légszennyezés és zajterhelés csökkenése
Közúti balesetek és sérültjeinek számának
csökkenése

M4: Parkolási hatékonyság javítása, a közlekedési módváltási lehetőségek javítása a városi környezet terhelésének csökkentése érdekében
Jelenlegi állapot és előrejelzés
Az autóparkolás nagy területeket foglal el a
belvárosban. A parkolóhelyet kereső forgalom
feleslegesen terheli az úthálózatot, mindeközben a parkolási bevételek relatíve alacsonyak,
főleg a kiemelt zónán kívüli területeken. A
mélygarázsok kihasználtsága alacsony, illetve
a belváros keleti felén nincs is ilyen közterületen kívüli parkolási lehetőség. A díjfizető parkolási zónák közvetlen közelében és egyes
zöldterületeknél is (pl. Klinikák környékén) intenzív parkolási igények mutatkoznak. Ezt a
jelenséget elsősorban a díjfizetés elkerülése
motiválja, azonban a Klinikáknál és a Kenézy
Kórháznál a parkolóhely hiány is okozza.

Amellett, hogy a zöldterületeken, lakó-pihenő
övezetekben parkoló vagy tárolt autók az utcaképet rontják, az ott élőket is zavarják.
A lakótelepeken a motorizáció alacsonyabb,
mint a kertvárosokban, de a személyautók tárolása már ma is nehézkes.
Egyes város környéki településeken vannak
P+R, B+R parkolók, melyek segítik a közösségi
közlekedésre átszálló ingázókat, de ilyen lehetőségek nem adottak mindenhol. A leparkolt
járművek biztonsága és az átszállás megfelelő
körülményei sem garantáltak. Kerékpárszállításra csak a vonatok egy részén van lehetőség,
a helyközi autóbuszos vagy a helyi közösségi
közlekedésben pedig egyáltalán nincs mód.
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Problémák
pl. az IKKK-nál, a fizető parkolási övezet átértékelését és az átfogó parkolás-szabályozást,
valamint leginkább a városkörnyéki településeken P+R és B+R parkolók fejlesztését.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás



A belvárosi közterületi, felszíni parkolók
túlterheltsége jellemző a mélygarázsokban, parkolóházakban rendelkezésre álló
kapacitások alacsony kihasználtsága mellett
 Az elővárosi közlekedésben a kombinált
közlekedéshez hiányos az infrastruktúra
(pl.: vonzáskörzet vasúti és helyközi autóbusz megállóinál P+R, B+R parkolók)
 A belvároshoz közel fekvő, kertvárosi területeken, a fizető és nem fizető parkoló
zóna határán megnövekedtek a parkolási
gondok (lakosok és utcakép zavarása)
 Növekvő parkolási nehézségek a lakótelepeken
 Hiányzik az átfogó parkolás-szabályozás,
nincs központi városi parkolás-irányító
rendszer, a dinamikus foglaltságjelzők
esetiek, egyéb smart megoldások egyelőre nem jellemzők a városi parkolásban
Cél meghatározása

A parkolási helyzet javítása és a közterületek
használatát csökkentő megoldások elterjedése elsősorban az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást szolgálja (AK3). Közvetve
hozzájárul továbbá a környezetterhelés csökkenéséhez és a környezetminőség javulásához (AK1-2).
A cél teljesülésével várható eredmény





A parkolási igények (gépjárművek elhelyezésének) a városi térség funkciójához illeszkedő
hatékony megoldása, beleértve a közterületi
parkolás csökkentését a Belvárosban, a parkolóházak bővítését és kialakítását

A parkolási célra fenntartott városi közterületek méretének csökkenése
A mélygarázsok, közterületen kívüli parkolók jobb kihasználása
A parkolóhelyet kereső autók miatti időveszteség csökkenése
A parkolóhely kereséssel töltött idő csökkenésével párhuzamosan a jármű üzemköltség és a kibocsátott károsanyagok
mennyiségének csökkenése

M5: Áruszállítás hatékonyabbá tétele a környezeti terhelés, városi környezet igénybevételének
csökkentése érdekében
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A távolsági áruszállításban a városba vezető
főutak, valamint az M35 autópálya nyújtotta
kapcsolatok a meghatározók. A város ipari
parkjai és üzemei a külső területeken, a bevezető utak mentén vannak. A város egyes útvonalain (pl.: 4. sz. főút belterületi szakaszán) jelentős a tehergépjármű forgalom, így az ebből
eredő zaj- és levegőszennyezés. A várost nyugatról elkerülő, a 4-es és 47-es utakat összekötő autópálya szakasz megépülésével a főutak belterületi szakaszai várhatóan mentesülni fognak az átmenő teherforgalom alól.

A belvárosban és a lakóterületeken található
áruszállítási célpontok nem vonzanak koncentrált forgalmi igényt, térben és időben is eloszlanak. A belvárosban az áruszállítás a forgalomcsillapított területeken eseti engedélyekkel, bejáratott árurakodási rend szerint
történik.
A várost érintő vasúti áruforgalom 85%-a a
100-as vonalon bonyolódik, de Nyírábrány felé
a 105-ös vonalon is jelentős az áruforgalom. A
Debrecent érintő többi vasútvonal szerepe
marginális.
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Problémák









Cél meghatározása

A város egyes útvonalain (pl. a 47. sz főút
belterületi szakaszán, a Nagykörút és a
Kassai út környékén) jelentős az átmenő
teherforgalom
Az elkerülő utak hiánya a város déli és keleti területein növeli a helyi úthálózat forgalmi terhelését
Egyes iparterületek infrastruktúra ellátatlansága nehezíti a megközelítésüket és
konfliktust okoz a környék lakóterületein
élőkkel (DELOG Ipari Park, Déli Ipari Park,
egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek)
A rakodási, áruszállítási, logisztikai folyamatok nem a város szempontjaira optimalizáltak, az árurakodások olykor konfliktust okoznak a forgalomcsillapított belvárosi területeken
A vasút csak kevés vállalkozás számára
nyújt valódi logisztikai alternatívát, a
vasút által nyújtott áruszállítási szolgáltatások (lehetőségek, díjak) nem vonzók

A közúti áruszállítás környezeti terhelésének
csökkentése, amihez cél, hogy a tranzit közúti
áruszállítás teljes volumene kerülje el a várost,
valamint a városon belüli áruszállítás (city logisztika) hatékonysága javuljon. Fontos cél
még a vasúti áruszállítás versenyképességének növelése ott, ahol ez valós alternatívát jelenthet a cégeknek.
Az átfogó célokhoz való hozzájárulás
Az áruszállítás hatékonyság-javítása és környezetbarát, fenntartható módon való lebonyolítása a környezeti átfogó célok (AK1-3)
közvetlen támogatásán keresztül javítja a lakosság egészségi állapotát (AT1), a teherforgalom csökkenésével a biztonságérzetét
(AT3), ezáltal jólétüket is (AG2-3).
A cél teljesülésével várható eredmény



A tranzitforgalom mérséklődése
A közúti áruszállító járművek forgalmának
csökkenése

M6: Repülőtér elérhetőségének, vonzerejének növelése
Jelenlegi állapot és előrejelzés
A Debreceni nemzetközi repülőtér utasforgalma 2015-ben megközelítette 180 ezer főt.
Ennek oka, hogy már hat európai nagyvárosba
lehet közvetlenül repülni. A Wizz Air után már
a Lufthansa is indít menetrendszerinti járatokat, így már nem csak fapados légitársaság
használja a repülőteret. A repülőtér közösségi
közlekedési kiszolgálása megoldott, az éjszakai járatok menetrendjéhez is igazított, igaz a
repülőgép járatok késése esetén az autóbusz
járatok nem változtatják indulási idejüket.
A repülőtér alapvetően csak egy irányból, a 47.
sz főút felőli bekötőútról közelíthető meg jelenleg. Az út mentén sem gyalogos járda, sem
kerékpárút nem áll rendelkezésre. A repülőteret igénybe vevők, amennyiben nem a 47. sz.
főút déli részéről érkeznek, úgy a városi úthálózatot terhelik.

Az új autópályaszakasz és a 481. sz. bekötő út
(M35 – 47-es főút között) kiépítésével jelentősen javulhat a repülőtér és Déli Ipari Park megközelíthetősége, ami a város nemzetközi versenyképességét is erősíti.
A légi áruszállítás a repülőtér környezetében
zajló logisztikai fejlesztések ellenére egyelőre
alkalmi jellegű szállításokkal, kis volumennel
jellemezhető. Mindazonáltal a tervezett fejlesztések következtében a repülőtér és környékének ipari, gazdasági szerepe várhatóan
jelentősen növekedni fog.
Problémák
Utasforgalom folyamatos növekedéséhez képest a repülőtér elérhetőségének, megközelíthetőségének alacsony infrastrukturális feltételei:
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A motorizált egyéni közlekedés és az áruszállítás fenntartható, városi térség fejlesztésével harmonizáló megoldásainak ösztönzése

Az átfogó célokhoz való hozzájárulás



Repülőtér közúti, gyalogos és kerékpáros
megközelíthetőségnek hiányosságai, balesetveszélyes állapotok
 Repülőtéri bevezető út menti közvilágítás
hiánya
 Az érkező és induló repülőjáratokhoz, valamint azok késéseihez kevésbé rugalmasan igazodó menetrend
 Igényekhez igazodó parkolási lehetőségek hiánya (szabálytalan, útmenti parkolás magas aránya)
 Utastájékoztatás hiányosságai (egyéb közösségi közlekedési módokkal összeghangolt, valós idejű utastájékoztatás hiányossága)
Cél meghatározása

Elsősorban a gazdasági átfogó célokat szolgálja, elsősorban a versenyképes gazdaságot
és foglalkoztatottságot (AG1), így a lakosság
és a város jólétét (AG2-3).
A cél teljesülésével várható eredmény



A repülőtér és a környezetében lévő gazdasági
területek megközelíthetőségének javítása, a
repülőtéri infrastruktúra és szolgáltatások folyamatos fejlesztése.
A repülőtér fejlődése révén cél város turisztikai és gazdasági vonzerejének növekedése.
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A repülőtér utasforgalmának növekedése
A repülőtér környezetében működő vállalkozások száma és forgalma bővül.

5. ESZKÖZRENDSZER
A Mobilitási Terv céljainak megvalósulását segítő eszközök a Nemzeti
Közlekedési és Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia eszközrendszeréhez
igazodóan két típusra: un. fejlesztési és menedzsment eszközökre oszthatók.
A célrendszerhez igazodóan megfogalmazott fejlesztési eszközök (21
db) jellegükből adódóan infrastrukturális fejlesztéseket, jármű és egyéb
rendszer beruházásokat foglalnak magukba.

A menedzsment eszközök (15 db) a közlekedési rendszer működési, szabályozási, finanszírozási és intézményi típusú beavatkozásait tartalmazzák.
Az eszközök felsorolását és a célrendszerhez történő illeszkedését a következő ábra mutatja be.

5.1. CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK KAPCSOLÓDÁSA
KÖZLEKEDÉSSTRATÉGIAI CÉLOK ÉS FEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK KAPCSOLATA

Fejlesztési eszköz

„I” Mobilitási döntések és
döntések társadalmi hasznosság alapú befolyásolása
I1

FE1

Közösségi közlekedés intermodalitásának, összekapcsolásának fejlesztése

FE2

Közösségi közlekedés előnyben részesítése

FE3
FE4
FE5

FE6
FE7

I2

I3

I4

I5

Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók, csomópontok, járművek fejlesztésével
A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a
változó forgalmi igényekhez
Elektromos, illetve megújuló energiával működő közösségi
közlekedési járművek és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken
Forgalomcsillapított területek bővítése, fejlesztése
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„K” Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése

K1

K2

K3

K4

K5

K6

„N” Nem motori„M” Motorizált egyéni közlekedés és
zált közlekedés
az áruszállítás fenntartható, városi
ösztönzése,
térség fejlesztésével harmonizáló
részarányának
megoldásainak ösztönzése
növelése
N1

N2

N3

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Fejlesztési eszköz

„I” Mobilitási döntések és
döntések társadalmi hasznosság alapú befolyásolása
I1

FE8

Külső lakóterületi gyalogos infrastruktúra bővítése, fejlesztése

FE9

Hiányzó kerékpáros hálózati kapcsolatok kiépítése

FE10

Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése

FE11

Kerékpárparkoló, -tároló hálózat bővítése

FE12

Közbringa rendszer kiépítése

FE13
FE14
FE15
FE16

I2

I3

I4

I5

Elektromos töltőhálózat és elektromos autó megosztási rendszer kialakítása az egyéni közlekedés számára
Nagyforgalmú közúti csomópontok biztonságosabbá alakítása, akadálymentessé tétele
Hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése, kapacitásnövelése: ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
Hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása

FE17

Útállapot általános javítása

FE18

Intelligens városi parkolási rendszer kialakítása

FE19

Vasút áruszállítási célú infrastruktúra-fejlesztése

FE20

Városi koncentrált rakodóhelyek kialakítása

FE21

Elkerülő és városi be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése
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„K” Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése

K1

K2

K3

K4

K5

K6

„N” Nem motori„M” Motorizált egyéni közlekedés és
zált közlekedés
az áruszállítás fenntartható, városi
ösztönzése,
térség fejlesztésével harmonizáló
részarányának
megoldásainak ösztönzése
növelése
N1

N2

N3

M1

M2

M3

M4

M5

M6

KÖZLEKEDÉSSTRATÉGIAI CÉLOK ÉS MENEDZSMENT ESZKÖZÖK KAPCSOLATA

Menedzsment eszköz

„I” Mobilitási döntések és döntések társadalmi hasznosság
alapú befolyásolása
I1

ME1
ME2

Közlekedési célú támogatások optimalizálása

ME4

Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás bevezetése a közösségi közlekedésben

ME5

Intelligens, integrált utastájékoztatási rendszer kialakítása

ME7

I3

I4

I5

Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése
SUMP elvek illesztése a városi tervezés, szabályozás rendszerébe

ME3

ME6

I2

Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása
Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát módok, elektromobilitás ösztönzése érdekében

ME8

Szemléletformálási program a célok elérésének elősegítésére

ME9

Ösztönző tarifarendszer bevezetése

ME10

Üzemeltetői, döntéshozói intézményi hatékonyság javítása

ME11

Forgalmi igények befolyásolása, csúcsidei terhelés csökkentése

ME12

Intézményi rendszer javítása

ME13

Átfogó parkolás-szabályozás

ME14

City logisztika hatékonyabbá tétele

ME15

Intelligens megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben
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„K” Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése

„N” Nem motorizált közlekedés
ösztönzése, részarányának növelése

„M” Motorizált egyéni közlekedés és
az áruszállítás fenntartható, városi
térség fejlesztésével harmonizáló
megoldásainak ösztönzése

K1

N1

M1

K2

K3

K4

K5

K6

N2

N3

M2

M3

M4

M5

M6

FE2 Közösségi közlekedés előnyben részesítése
A közösségi közlekedés használó oldali megítélésében, az érzékelt szolgáltatás minőségében számos tényező játszik szerepet (ld. FE1,
FE3 és FE4 eszközök), amiből a módválasztás
szempontjából az utazási idő a legmeghatározóbb befolyásoló tényező.
A közforgalmú járművek számára az egyéni
gépjárművekkel szembeni előny-biztosítás elsődleges célja az eljutási sebesség növelése,
az egyes időelemek (ezáltal az utazási idő)
csökkentése és a járatok pontosságának,
megbízhatóságának növelése. A kiszámíthatóbb és zavarmentesebb szolgáltatás által
üzemeltetői és társadalmi előnyök (környezetterhelés, forgalombiztonság) is jelentkeznek.
A járatok valós menetidői alapján kidolgozandó eszköz a már kialakított buszsávok felülvizsgálatát és újak létrehozását, valamint a
jelentősebb közúti csomópontokban a közforgalmú járművek prioritását is jelenti. A forgalomirányító rendszer támogatásával olyan
összehangolás valósul meg, amely lehetővé
teszi a közforgalmú járművek zavarmentesebb haladását a megállókban történő utascsere figyelembevételével is.
A beavatkozások többsége építést nem
igénylő forgalomtechnikai eszközökkel is lehetséges (pl. jelzőlámpa fázis nyújtás, előnyitás, vagy pl. külön program), ill. egyes útszakaszok esetében a közúti forgalomtól elkülönített pályát (az út keresztmetszetének újraosztásával, vagy a villamossal közös pályahasználattal) jelenthetnek.
Szabályozási (állami hatáskörben megvalósítható) támogatást jelenthet a helyközi közlekedés gyorsítása érdekében, ha az autóbuszok
lakott területen kívüli sebességének 70
km/óráról 80 km/órára emelése legalább a
táblával jelölt főútvonalakon megvalósul.
A fejlesztési eszköz kapcsolódik az FE16 a hatékonyabb jelzőlámpás forgalomirányítás fejlesztési eszközhöz. Emellett összefügg az ME1
Integrált városirányítási információs rendszer,
adattárház létrehozása és működtetése beavatkozással.

5.2. ESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE
FEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK
FE1 Közösségi közlekedés intermodalitásának,
összekapcsolásának fejlesztése
A városba érkező utasok és a helyiek hatékony
kiszolgálása érdekében a Nagyállomás, mint
multimodális átszállási csomópont fejlesztése
szükséges. Olyan kialakítás szükséges, ahol a
különböző közlekedési módok egymáshoz illesztése révén mind a helyi és helyközi közösségi-, mind az egyéni eszközzel utazók is egy
létesítményen keresztül, rövid gyaloglással
képesek átszállni, elérni a Debrecent érintő
úticéljaikat.
A fontosabb városon belüli átszállási csomópontokat is kompakt módon szükséges kialakítani, ami jelentheti megállók áthelyezését,
egymáshoz közeli megállók összevonását, ezáltal közös peronos busz-villamos, akár buszvasút átszállások kialakítását is. Emellett az
átszálláshoz szükséges információkat egyértelműen, érthetően biztosítani kell minden
érintett eszköznél, lehetőség szerint valós
idejű adatokra támaszkodva. Egy-egy vasútvonal fejlesztésénél városon belül is indokolt
vizsgálni, hogy a megállóhelyek elhelyezkedése, kialakítása a mai utazási igényekhez is illeszkedik-e még, szükség esetén áthelyezés,
új megállók létesítése is szóba jöhet.
A környező településeken a közösségi közlekedési vasútállomások vagy autóbusz megállók környezetében P+R, B+R (Park+Ride,
Bike+Ride) parkolók kialakítása szükséges, ezzel minőségi lehetőséget kínálva az ott élők
számára, az egyéni gépjárművel való közlekedésről közösségi közlekedési eszközre váltásra. Az egyéni és a közösségi közlekedés
kombinációját szolgáló, utóbbi használatát
segítő parkolóhelyek, biztonságos kerékpártárolók a nagyobb forgalmú helyi megállók
környezetében, végállomásoknál, átszállási
pontokon is javasoltak.
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Összehangolást igényel továbbá az ME11 a
forgalmi igények befolyásolását, csúcsidei terhelés csökkentését célzó menedzsment eszköz intézkedéseivel.

feltételeinek javítása, melyet az „ME4: Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás bevezetése a közösségi közlekedésben” menedzsment eszköz tartalmaz.

FE3 Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók, csomópontok, járművek fejlesztésével
A közösségi közlekedés érzékelt szolgáltatási
színvonalának a megbízhatóság és a menetidő
(ld. FE2 eszköz) mellett a kényelem a legfontosabb meghatározója.
Az eszköz a várakozási körülmények javítása
érdekében a megállóhelyek és környezetük
fejlesztését tartalmazza, beleértve a járdakapcsolatok, közúti gyalogátkelők akadálymentes és biztonságnövelő fejlesztését. A megállóhelyek területén a jó minőségű burkolat és
közvilágítás, az időjárás elleni védelem, utcabútorok, a szemetesedény és a megfelelő utazási információk elérhetőségének megteremtése a feladat. A balesetveszélyes helyek, akadálymentesítési problémák prioritást élveznek, a beavatkozásokat a forgalom nagysága
szerinti rangsorolással lehet tovább ütemezni.
A fejlesztések megalapozásához elengedhetetlen a naprakészen tartott adatháttér biztosítása és a jelenlegi pl. megállói nyilvántartás
bővítése a gyalogos útvonalak adataival (kapcsolódva az „ME1: Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és
működtetése” menedzsment eszköz javaslatcsomagjához). A megállói kapcsolatokat és az
átszállások kényelmének javítását szolgálja
ezzel párhuzamosan az FE1, a közösségi közlekedés intermodalitásának, összekapcsolásának fejlesztését tartalmazó eszköz is.
A járműflotta megkezdett megújításának
folytatása szintén része a beavatkozásnak:
akadálymentes, légkondicionált, korszerű hajtású, magas műszaki színvonalú járművek beszerzése az 1-es villamosvonalra, a még korszerűtlen trolibuszok kiváltása és a helyközi
autóbusz flotta lecserélése. Az eszköz kapcsolódik az FE5: Elektromos, megújuló energiát
használó közösségi közlekedési járművek és a
hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
fejlesztési eszköz megvalósításához.
Szintén a kényelmet szolgálják az utasinformációs rendszerfejlesztések és a jegyhez jutás

FE4 A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez
A menedzsment feladatokat is tartalmazó fejlesztési eszköz a közösségi közlekedési hálózat fejlesztését, szükség esetén átalakítását és
az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését foglalja magába. A hálózatot a városszerkezet, területhasználat változásaihoz kell
illeszteni, az ellátatlan területek kiszolgálását
meg kell valósítani. Ehhez szükség esetén a
közúthálózat fejlesztését is el kell végezni
(kapcsolódva az FE15: Hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése, kapacitásnövelése: ipari parkok, repülőtér, új lakóterületek eszközhöz).
A kötöttpályás közösségi közlekedésben
(vasút, villamos, trolibusz) a kiszámíthatóság
és a menetidők javítása érdekében a pálya és
minden kapcsolódó infrastruktúra elem (a biztosítóberendezés, felsővezeték, energiaellátás stb.) fejlesztése szükséges. Az igazgatásigazdasági központokba magasabb szintű
szolgáltatás nyújtásával, sűrűbb (kínálati) menetrendekkel kell támogatni a munkaerő eljutását. A kisforgalmú városi és vonzáskörzeti
települési környezetben, az éjszakai közlekedésben és reptéri kiszolgálásban a rugalmas,
igényvezérelt közlekedési közszolgáltatás bevezetése is vizsgálható, amihez a korszerű
mobilkommunikációs eszközök jól használható hátteret biztosítanak.
Az eszköz az ME15 Intelligens megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben menedzsment eszközzel együtt valósítható meg
hatékonyan, emellett kapcsolódik az üzemeltetői, döntéshozói kompetenciák javítását,
szervezetfejlesztést és szemléletformálást
célzó ME10 eszközhöz, illetve össze kell hangolni az ME11: A forgalmi igények befolyásolását, csúcsidei terhelés csökkentését célzó
eszköz intézkedéseivel is.
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FE5 Elektromos, illetve megújuló energiával
működő közösségi közlekedési járművek és a
hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
Menedzsment feladatokat is tartalmazó fejlesztési eszköz, amely az innovatív megoldásokat felvonultató elektromos, illetve megújuló energiával működő járművek közforgalomban való elterjesztését, a járműpark ezirányú bővítését és infrastruktúra-fejlesztését
szolgálja. Közlekedéspolitikai célkitűzés lehet,
hogy Debrecen tartozzon a városok élmezőnyébe a környezetkímélő közlekedési eszközök vonatkozásában.
A lehetséges alternatívák között a CNG, LPG,
hibrid (dízel-elektromos), etanol és a hidrogén
meghajtású buszok is szerepet kaphatnak. A
kötöttpályás járművek esetében előtérbe kerülnek az energia-tárolásra ill. -visszapótlásra
alkalmas járművek és infrastruktúra is. A trolibuszok esetében a fejlesztés fókuszát a kisegítő vagy a kettős üzemű meghajtású, továbbá a felsővezeték nélküli technológiák elterjesztése is jelentheti.
Az új technológiájú közforgalmú járműflotta
igényli a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését is, így pl. a töltőállomások megújítását, új
DC gyorstöltőhálózat kialakítását a városban,
továbbá a karbantartási eszközállomány cseréjét, a karbantartó bázisok új technológiai
alapú infrastruktúra elemeinek fejlesztését.
A fejlesztés kapcsolódik az FE3 Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása
eszközhöz, összefügg az FE13 eszközzel,
amely ugyan az egyéni közlekedés számára
épít ki elektromos töltőhálózatot, illetve elektromos autómegosztási rendszert (car sharing),
azonban lehetnek a két feladatnak közös elemei (pl. a hálózati infrastruktúra fejlesztése). A
fejlesztési eszköz kapcsolódik továbbá az ME7
menedzsment eszközhöz, amelynél a környezetbarát módok és az elektromobilitás ösztönzése áll a középpontban.

sokkal, mint a már ismert rámpák, taktilis jelzések. Fontos, hogy a gyalogos áramlás vonalában ne legyenek olyan terepakadályok (oszlop, fa vagy utcabútor), amely problémát jelenthet a közlekedésben. A fejlesztési eszköz
menedzsment jellegű feladatokat is tartalmaz.
Gyalogos balesetek helyszíneit célszerű alaposabban megvizsgálni, a lakossági panaszokat
és az érintett szervezetektől érkező véleményeket is figyelembe venni a helyszínek esetleges módosításakor. Kiemelkedően fontos a
gyalogosok észlelhetősége: a forgalmas, illetve a nagy sebességű utakat keresztező gyalogátkelőhelyek megvilágítása biztonságuk
egyik alapeleme.
A közúti és közösségi közlekedési csomópontok környezetében pedig az FE14 eszköz alá
tartozó projektekben kell elvégezni a gyalogosok biztonságos és akadálymentes közlekedését biztosító átalakításokat.
FE7 Forgalomcsillapított területek bővítése,
fejlesztése
A forgalomcsillapítás eszközeinek (pl. behajtás korlátozás, gyalogos zónák, lakó-pihenő
övezetek, 30-as zónák) további kijelölése révén egy élhetőbb, aktív módok számára kedvezőbb városi környezet alakul ki. Fontos
azonban ezen eszközök alkalmazása esetén a
változtatás előtt az adott területen közlekedők mobilitásának kezelése is.
FE8 Külső lakóterületi gyalogos infrastruktúra
bővítése, fejlesztése
Az eszköz tartalmazza lakóterületek gyalogos
felületeinek, megfelelő közvilágításának kiépítését, tervszerű karbantartását, folyamatossá tételét, valamint hiányzó hálózati kapcsolatok kialakítását. Ezáltal hozzájárul egy élhetőbb, biztonságosabb lakókörnyezet formálódásához.
FE9 Hiányzó kerékpáros hálózati kapcsolatok
kiépítése
A város jelenlegi közel 80 km-es kerékpárforgalmi hálózatának további bővítésével összefüggő kerékpáros főhálózat kialakítása tervezett. Az eszközhöz kapcsolódó fejlesztések
célja a városrészek közötti, illetve Debrecen és

FE6 Akadálymentes, biztonságos gyalogos
infrastruktúra fejlesztése a forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken
A közlekedésükben akadályozottak számára
biztosítani szükséges a közösségi tereken és
épületeknél a megfelelő biztonságos és akadálymentes infrastruktúrát hasonló megoldá114

a vonzáskörzet települései, valamint turisztikai célpontok közötti kapcsolatok megteremtése.
A hálózatfejlesztés megalapozása érdekében
elsőként szükséges a hatályos útmutatónak
megfelelő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv
(KFHT) elkészítése, ami magába foglalja a fejlesztési feladatok rögzítését, azok ütemezését
és lehetséges forrásait, kitérve célszerűen a
vonzáskörzetre is. A KFHT megléte feltétele a
kerékpáros fejlesztések EU-pályázati támogatásának is.
A KFHT alapján megvalósítandó a belváros és
a jelentősebb célpontok minden irányból történő biztonságos megközelíthetősége, az
egyetemi campusok kerékpáros összekötése,
a nagyobb foglalkoztatókhoz és intézményekhez vezető kerékpáros útvonalak kialakítása, a
környező településekig és városi és vonzáskörzeti szabadidős célpontokig kerékpárutak
építése, valamint a közösségi közlekedési csomópontokhoz, vasútállomásokhoz, a repülőtérhez és a szomszédságában található déli
ipari parkhoz vezető kerékpáros útvonal kialakítása.
A városkörnyéken az elkerülőutak és a városba tartó közutak esetleges fejlesztéseinél
(FE21) vizsgálni kell és indokolt esetben a beruházással párhuzamosan ki kell alakítani a
környező településeket a megyeszékhelyhez
kapcsoló kerékpáros infrastruktúrát is.
Kapcsolódó eszköz az FE10, a meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése, amelyet ezzel az eszközzel összehangoltan kell végrehajtani.

lése (a gyalogos-kerékpáros gócpontok feloldása, a közös felületen kialakított problémás
gyalog- és kerékpárutak átalakítása). A kerékpáros fejlesztéseknél preferálni kell a közúti
forgalommal közösen vezetett, attól csak indokolt esetben (nagy és/vagy nagy sebességű
járműforgalom) szeparált infrastruktúra típus
alkalmazását, amely városi környezetben bizonyítottan a legbiztonságosabb.
A fejlesztési eszköz elemei között szerepelnek
forgalomtechnikai beavatkozások, vonali
vagy csomóponti korrekciók és fejlesztések,
továbbá ide tartozik a biztonságot növelő közvilágítás-fejlesztés is. Feladat a mindenki számára könnyen értelmezhető és egyértelmű
átvezetések, csomóponti megoldások kialakítása, valamint a biztonság növelése érdekében a meglévő hálózati elemek megfelelő
fenntartása, üzemeltetése, szükség esetén a
felmerülő hibák javítása is.
A fejlesztési eszköz az említett módon kapcsolódik az FE9 eszközhöz, de ezen túl a legjobbnak gondolt kerékpárosbarát megoldások folyamatos fejlődése miatt az ME10: Üzemeltetői, döntéshozói kompetenciák javítása,
szervezetfejlesztés és szemléletformálás eszközhöz is.
FE11 Kerékpárparkoló, -tároló hálózat bővítése
A forgalmas közterületeknél, forgalomvonzó
létesítményeknél folytatni szükséges a közterületi kerékpártárolók bővítését. A beavatkozások között hangsúlyt kell fektetni a meglévő,
de nem megfelelő kialakítású tárolók cseréjére is (keréktámasztó helyett a váz lakatolását lehetővé tevő kialakítások). A támaszok és
a helyszínek kialakítását célszerű egyeztetni a
helyi kerékpárosokat képviselő egyesületekkel, civil szervezetekkel. A közterületi kerékpáros elemeket javasolt egyúttal városarculati,
ill. marketing eszközként is kezelni, amely lehetőséget adhat akár szponzorok bevonására,
reklámra is.
Egységes arculati követelmények mentén
ösztönözni és támogatni kell az üzleteket, éttermeket, vállalkozásokat saját boltjuk előtti
közterületi kerékpárparkolók kialakítására,
ami a pénzügyi támogatások mellett a könnyű
és gyors közterülethasználati engedélyeztetéssel is serkenthető.

FE10 Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése
A fejlesztési eszköz alapja szintén az FE9 eszköznél említett Kerékpárforgalmi Hálózati
Terv (KFHT) elkészítése, mely a meglévő hálózatrészek problémáit, balesetveszélyes helyeit is azonosítja, javaslatot téve a szükséges
beavatkozásokra. A megalapozás része a baleseti adatok vizsgálata, a lakossági és civil érdekképviseletek észrevételeinek figyelembevétele.
Az eszköz keretében kiemelt feladat a nem
motorizált módok közötti konfliktusok keze-
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A munkába és iskolába kerékpározás serkentése érdekében az intézményi kerékpártárolók létesítését is folytatni szükséges, mely a
városi intézményeknél fenntartói feladat, más
létesítményeknél, foglalkoztatóknál elsősorban a koordinációs és motivációs feladatot jelent. A nagyobb tömegrendezvények alkalmával javasolt mobil támaszok kihelyezése.
A fejlesztési eszköz kapcsolódik az „FE1: Közösségi közlekedés intermodalitásának, öszszekapcsolásának fejlesztése” eszközhöz,
amely a közösségi közlekedési megállók, elsősorban a vonzáskörzeti átszállási pontok B+R
fejlesztéseit is tartalmazza.

utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása, illetve olyan szabályozások, ösztönzők megteremtésével, amelyek a környezetbarát módok felé terelik a városlakókat (ME7).
Egy sikeres városi közbringa rendszerhez elengedhetetlen a debreceni úthálózat kerékpárosbaráttá fejlesztése, és a kerékpárforgalmi
létesítmények fejlesztése is, így a rendszer a
többi kerékpáros fejlesztési eszközhöz (FE9,
FE10) illetve a csomópontok biztonságának
növeléséhez, akadálymentessé tételéhez is
kapcsolódik (FE14).
FE13 Elektromos töltőhálózat és elektromos
autó megosztási rendszer kialakítása az
egyéni közlekedés számára
A fejlesztés az elektromos meghajtással működő járművek, a terjedőben lévő elektromos
kerékpárok és elektromos személyautók számára egy megfelelően sűrűn elhelyezkedő töltőhálózat kiépítését foglalja magában. Elektromos töltőpontok kialakítása egyrészt a
nagyforgalmú és sűrűn lakott területeken
szükséges, másrészt célszerű bizonyos parkolószám fölötti nagyobb befogadóképességű
parkolóhelyeken (pl. nyilvános mélygarázsokban, -parkolóházakban, és felszíni fizetős parkolókban).
Az eszköz része, akár a fenti töltőhálózathoz
kapcsolva, egy közösségi elektromos autóhasználati (car sharing) rendszer létrehozása a
városban, amely tisztán elektromos, városi
használatra optimalizált járművekkel működhet. Egy-egy útra kibérelhető az elektromos
autóparkból rendelkezésre álló jármű, meghatározott helyekről és az út végeztével a rendszer helyein visszaadható. Így környezetkímélő elektromos autóhoz való hozzáférést
biztosíthat a felhasználók számára, ezzel
váltva ki a saját, hagyományos meghajtású
autó használatot.
Kapcsolódik az FE5 fejlesztési eszközhöz
(elektromos és megújuló energiát használó
közösségi közlekedés).

FE12 Közbringa rendszer kiépítése
A fejlesztési eszköz a bárki által igénybe vehető kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (közbringa rendszer) vizsgálatát és kiépítését takarja, amelynek kiinduló alapját jelentheti a meglevő, a debreceni egyetemen működő zárt használatú rendszer. Ugyanakkor a
nyílt közbringa rendszernek lenne leginkább
létjogosultsága a városban, amelynek akár a
jelentősebb nagyfoglalkoztatók bekapcsolása
is része lehet, pl. akár a gyűjtőállomások kialakítása révén. Mindazon által a közcélú közbringa rendszer működési modelljének meghatározása alapvető a rendszer kialakítása
szempontjából.
A megvalósíthatósági vizsgálat része a kerékpárflotta, a gyűjtőállomások, a karbantartásilogisztikai rendszer, az informatikai háttérrendszer (elszámolás, ügyfél regisztráció, logisztikai folyamatok IT háttere, teljes hardver
és szoftver környezet stb.) valamint a jogi keretek és a fizetési rendszer kidolgozása. Feladat továbbá az intézményi döntések meghozatala (tulajdonos, beruházó és üzemeltető
szervezet(ek)). Az önkormányzat, mint a közforgalmú feladatért felelős lehet megrendelője vagy üzemeltetője is egy rendszernek. Az
eszköz feladataiban értendő a díjstruktúra kidolgozása és a marketing-kommunikációs tevékenység is.
A fejlesztés szoros kapcsolatban áll olyan menedzsment eszközökkel, mint az ME1 Integrált városirányítási rendszer létrehozása, vagy
az ME4 Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás bevezetése, valamint az ME6 Integrált
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FE14 Nagyforgalmú közúti csomópontok biztonságosabbá alakítása, akadálymentessé tétele
Az eszköz az infrastruktúrát érintő beavatkozások mellett menedzsment feladatokat is
tartalmaz. A nagyforgalmú és balesetveszélyes közúti csomópontok ütemezett, folyamatos forgalomtechnikai felülvizsgálata alapján
a geometria vagy a forgalmi rend, illetve a forgalomszabályozás szükség szerinti módosításával (pl. körforgalmi kialakítás, jelzőlámpa telepítés) biztonságosabbá válhat a közlekedés
minden résztevő számára. A közúti közlekedők és a közösségi közlekedési járművek mellett a csomópontok fejlesztése során a többi
közlekedési szereplő, a kerékpárosok, gyalogosok és a mozgásukban korlátozottak érdekeit is érvényesíteni kell. Új beruházások esetén ezért a tervek a gyalogos forgalom, a közösségi közlekedés megközelíthetősége, valamint a kerékpáros közlekedés szempontjait kiemelten kell figyelembe vegyék. Meglévő csomópontok esetén a jelenlegi állapotok ilyen
szemléletű felülvizsgálata javasolt. A kereszteződések fejlesztése során szem előtt tartandó a közlekedők közötti konfliktuspontok
minimalizálása, ami természetesen a közlekedésbiztonságot szintén javítja.
A nem motorizált módok szempontjain keresztül kapcsolódik az FE6 eszközhöz, mely a
közúti kereszteződéseken túli többi közterület
gyalogos- és kerékpárosbarát fejlesztését tartalmazza

bővítésével az utazási idők várhatóan csökkenek a hálózaton, aminek pozitív gazdasági hatása van.
FE16 Hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása
Az eszköz elsődlegesen fejlesztési beavatkozásokat tartalmaz, de menedzsment jellegű
beavatkozásokat is magába foglal.
A modern rendszerekben nagy szerep jut a
korszerű szenzoroknak, a járműfolyam megfigyelésének, forgalmi állapotok, események
automatikus felismerésének, a kezelendő járművek észlelésének.
Intelligens megoldásokkal a forgalomirányítás
képes arra, hogy a jelzőlámpákat a mindenkori
forgalmi viszonyoknak és a városi közlekedési
stratégiának legmegfelelőbb programokkal
működtesse.
Ezért szükséges a teljes forgalomirányítási
rendszer felülvizsgálata és azadaptivitás 7
alapjainak megteremtése, az ITS alapú technológiák beépítése a rendszerbe, hogy segítsék a legfejlettebb mobilitási megoldások
megvalósítását (pl. a torlódásfigyelők és járműérzékelők beépítése, indokolt esetben súlyozott, szelektív vagy abszolút elsőbbségadás anélkül, hogy az a forgalom többi résztvevőjét „büntetné”, illetve főutakon sebességmérő eszközök telepítése). A forgalomirányítás ilyen szemléletű átalakítása gondos tervezést igényel, a rendszert magára a debreceni
közlekedés jellemzőire kell kialakítani.
A fejlesztési eszköz a szoftveres irányítási
rendszer kialakításán túl magába foglalhatja
egyes forgalomirányító berendezések korszerűsítését, cseréjét, a jelenlegi csomóponti szabályozások vizsgálatát és frissítését, illetve
egyes csomópontokban jelzőlámpás irányítás
kialakítását. Az országos kezelésű csomópontokhoz hasonlóan az önkormányzati jelzőlámpáknál és a vasúti átjáróknál is indokolt alacsony fogyasztású és nagy fényerejű LED-es
fényforrású jelzők alkalmazása. Az esélyegyenlőség növelése érdekében egyes helyeken a berendezés kiegészülhet beszélő hangjelző egységgel, ami akár intelligens SMART

FE15 Hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése: ipari parkok, repülőtér, új
lakóterületek felé
A közúti igényeket hatékonyan, a lehető legkisebb környezetszennyezéssel levezetni képes
közúthálózat kialakítása, valamint a meglévő
hálózat ilyen szemléletű fejlesztése a feladat.
Az ipari parkok elérhetősége kiemelten fontos,
mind az oda érkező áruszállító járművek, mind
a koncentráltan megjelenő munkaerő okozta
megnövekedett közlekedési igények miatt. A
hiányzó utak kiépítésével, illetve a meglévők

7

adaptív: ha képes önállóan felépülni és alkalmazkodni a pillanatnyi körülményekhez
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alkalmazásokkal élesített működéssel segítheti a vakok és gyengén látók közlekedését,
biztonságosabbá teszi az áthaladásukat.
A fejlesztési eszköz kapcsolódik az FE2 Közösségi közlekedés előnyben részesítése beavatkozáshoz, valamint az ME1 Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése menedzsment eszközhöz.

FE18 Intelligens városi parkolási rendszer kialakítása (parkolóhelyek, smart alkalmazások)
Összehangolt intézkedésként az Átfogó parkolás-szabályozási felülvizsgálattal (ME13 eszköz) intelligens parkolási rendszer kialakítása
révén a parkolóhely kereséssel töltött idő és
feleslegesen megtett utak, valamint a parkolóhelyek környékén jelentkező esetleges torlódások csökkenthetők.
A fizető övezetek és a közterületi parkolás felülvizsgálatával összhangban feladat a közterületek tehermentesítése érdekében a mélygarázsok, intézményi belső parkolók, zárt parkolóterületek kapacitásának bővítése, szükség esetén új mélygarázsok, parkolóházak
építésével a belváros területén és nagy, parkolási problémákkal küzdő intézményeknél,
mint pl. a Klinika.

FE17 Útállapot általános javítása
A közúti közlekedési infrastruktúra általános
állapotának javítása érdekében folytatni, lehetőség szerint bővíteni kell az útfelújítási programot az Önkormányzat és a Magyar Közút
NZrt. által fenntartott szakaszokon is.
A közúti folyópálya szakaszok és a csomópontok, műtárgyak felújítását tartalmazó eszközbe értendő a gyalogos, kerékpáros infrastruktúra csatlakozási pontjainak biztonságos
kialakítása és a közvilágítás, láthatóság fejlesztése is. A felújítások tervezése során a
hosszú távú fenntarthatóság érdekében minden alkalommal vizsgálni kell a forgalomtechnikai kialakítás korszerűségét, a közösségi
közlekedés és a gyalogosok, kerékpárosok
igényeinek való megfelelést, ezeknek a szegmenseknek az esetleges szolgáltatásfejlesztési lehetőségeit (pl. buszsáv vagy kerékpárforgalmi infrastruktúra kialakíthatósága). Így
az eszköz kapcsolódik az FE2: „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” és az FE6: „Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken” eszközhöz.
Az útfelújítások tervezését, ütemezését, forrásbiztosítását és hatékony megvalósítását,
valamint üzemeltetését az ME1 eszköz (Integrált városirányítási információs rendszer,
adattárház létrehozása és működtetése) szolgálja, melynek része egy körszerű útnyilvántartó informatikai rendszer („pavement management system”) kialakítása is a jelenlegi papír alapú útellenőri jegyzőkönyvezés helyett.

FE19 Vasút áruszállítási célú infrastruktúrafejlesztése
Fel kell térképezni Debrecenben és vonzáskörzetében a meglévő és látens vasúti áruszállítási igényeket, ennek érdekében vállalati kérdőívek, adatgyűjtések elvégzése szükséges.
Ezzel párhuzamosan a MÁV Zrt. pályavasúti
fenntartó szervezetével közösen fel kell mérni
a jelenlegi rakodási pontokat, iparvágányokat,
saját célú vasúti pályákat, azok jogi és műszaki
státuszát és mai forgalmát (az infrastruktúra
adatbázis része lehet az ME1: „Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház
létrehozása és működtetése” rendszerfejlesztésnek).
A fejlesztés részét képezi a vasút mentén található rakodók infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztése és az üzemek iparvágány kapcsolatainak felújítása, illetve új pályaszakaszok kiépítése. A vasút jobb versenyképességéhez elengedhetetlen vonali fejlesztések és az áruszállítás módválasztását befolyásoló közúti és
vasúti árképzés állami közlekedéspolitikai feladat.
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FE20 Városi koncentrált rakodóhelyek kialakítása
A fejlesztés első lépéseként részletes vizsgálat
elvégzése szükséges a jelenlegi áruszállítási
igények és módok feltérképezésére, elsősorban a belváros területén, ahol a közúti áruszállító járművek behajtása korlátozott. A koncentrált rakodóhelyek kialakításnak megalapozására city logisztikai koncepció elkészítése
szükséges.
A teherforgalmi idő- és súlykorlátozás, valamint a környezetbarát eszközök használatát
támogató szabályozók és pénzügyi ösztönzők
révén a fejlesztések kapcsolódnak az „ME14:
City logisztika hatékonyabbá tétele (smart alkalmazások, ösztönzők)” eszközhöz.

MENEDZSMENT ESZKÖZÖK
ME1 Integrált városirányítási információs
rendszer, adattárház létrehozása és működtetése
A város üzemeltetésében résztvevő cégek,
szervezetek által jelenleg gyűjtött adatok minőségi, mennyiségi elemzésével, az adatgyűjtés, adatkezelés, illetve archiválás módszertani értékelésével, valamint a felhasználási célok megfogalmazása segítségével egy, a jelen
állapotot leíró "adatkataszter" létrehozása az
eszköz kiinduló eleme. Az adatok összerendezésével a városvezetés és a döntéshozók képet kaphatnak arról, milyen adatok állnak aktuálisan rendelkezésre, illetve az adatgyűjtéseknek milyen korlátai vannak.
Az integrált városirányítási információs rendszer kiszolgálja a döntési folyamatokat, segít a
döntések tényadatokkal történő megalapozottságában, nem csak a közlekedés, de a városüzemeltetés minden területén. Segítségével a döntési mechanizmusok gyorsíthatók, az
üzemeltetési költségek csökkenthetők, a városfenntartás hatékonysága javul. A városirányítási rendszer alapját a leendő dedikált adattárház biztosítja az adatok térképi megjeleníthetőségének képességével, amihez térinformatikai szoftver alapú adatkezelés javasolt.
A megvalósításhoz elengedhetetlen a fenti célok és a ma rendelkezésre álló adatok közötti
kapcsolatok feltárása, a szükséges bemenő
adatigény és az érintett felelősök, szervezetek,
üzemeltetők meghatározása (szükség esetén
a maitól eltérő adattartalom és adatgyűjtési
formák rögzítése). A városirányítási rendszer
fontos feladata, hogy pénzügyi és naturália
(teljesítmény és infrastruktúra mennyiségi)
adatokat is tartalmazzon. Az üzemeltetés,
karbantartás szempontjából kiemelt feladat
az adatgyűjtések rendszerességének biztosítása emberi erőforrás és eszköz oldalról, valamint az üzemeltetésért felelősök és az adatszolgáltatók kijelölése, így teljes rendszer működtetésének meghatározása, kialakítása.

FE21 Elkerülő és városi be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése
A várost elkerülő, hiányzó hálózati elemek építése elsősorban a jelenleg a városon keresztülhaladó forgalom okozta forgalmi és környezeti terhelésre nyújt megoldást. A városi beés kivezető utak fejlesztését, kapacitásbővítését leginkább a munkamotivált ingaforgalom
általi torlódások indokolhatják. A hálózati kapacitásbővítés eredményeképpen nem csak
az eljutási idők, hanem várhatóan a közlekedési balesetek száma is csökken. A fejlesztésekkel párhuzamosan érdemes vizsgálni minden esetben, hogy a környező településeket
megfelelő kerékpáros infrastruktúrával is be
lehet-e kötni a városi hálózatba (FE9).
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A tervezett városi adattárház közlekedési
rendszer leíró adatréteg integráns részét kell,
hogy képezze az országos szinten megvalósítandó Nemzeti Közlekedési Adattárháznak,
ennek megfelelően a szükséges kapcsolódási
pontok biztosítása alapkövetelmény.
A menedzsment eszköz szorosan kapcsolódik
a közösségi közlekedés előnyben részesítése
(FE1), valamint a hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása (FE16)
fejlesztési és az ME5, ME6, ME11, és ME15 intézkedésekhez.

fenntartható közlekedési módok előtérbe helyezése. (pl.: Jelentősebb ingatlanfejlesztések
esetén a közösségi közlekedéssel való megközelíthetőség preferálása, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedési feltételeinek javítása,
a közúti közlekedésben az elektromos és zéró
emissziós járművek használatának ösztönzése,
támogatása). A városi tervezés és szabályozás
során figyelemmel kell lenni a mobilitásukban
korlátozott társadalmi csoportok (pl.: idősek,
kisgyerekesek, gyengénlátók, mozgáskorlátozottak) igényeire.
Kiemelten hangsúlyos szerepet kell, kapjon az
érdemi partnerség megvalósítása és a szubszidiaritás elvének alkalmazása mind a stratégia
alkotás és programozás, mind a projektek előkészítése, mind a hatásaik nyomon követése
során. A partnerség horizontális (területi) és
vertikális (intézmények, szintek közötti) megvalósítása biztosítja a közlekedéspolitika széleskörű elfogadottságát és az iránti elkötelezettség erősítését. Ennek egyik eszköze lehet
a "social media listening", a város bekapcsolódása az internetes fórumok, közösségi oldalak
életébe, hallgatóként és akár aktív résztvevőként (tájékoztatás, válaszadás problémafelvetésekre, panaszokra – városfejlesztés, városüzemeltetés és azon belül közlekedésfejlesztés terén).
A fenti alapelvek intézményesítése, valamint
szakmai és döntéshozói körökben történő
széleskörű elterjesztése kulcsfontosságú a
döntési-végrehajtási hierarchia minden szintjén való betartatása érdekében.

ME2 SUMP elvek illesztése a városi tervezés,
szabályozás rendszerébe
A várostervezésnél és a közlekedéstervezésnél fontos a Mobilitási Terv alapelveinek megfelelő közlekedéspolitikai szempontrendszer
és prioritások érvényesítése.
Ennek egyik elemét jelenti a város területfelhasználásában a rendelkezésre álló területekkel való hatékonyabb és ésszerűbb gazdálkodás, a kompakt város elvének szem előtt tartása. Így cél egyrészt a gépjármű közlekedés
területfoglalásának csökkentése (kiemelten a
belvárosban), másrészt a város térbeli terjedésének lehetőség szerinti visszaszorítása. Ennek érdekében preferálni kell: lakóterületi fejlesztések esetén a városrehabilitációs beavatkozásokat, telek és tömb újraosztásokat, míg
gazdasági területek fejlesztése esetén zöldmezős beruházások helyett barnamezős területek használatát. Közlekedési fejlesztések során a közterületek újraosztása, nem motorizált közlekedési módok számára megfelelő területek biztosítása, élhetőbb városi terek kialakítása szükséges.
A monofunkciós területegységek kialakítása
helyett lényeges a vegyes területhasználatú
városrészek kialakítására való törekvés, a mobilitási igények csökkentése érdekében a helyben elérhető szolgáltatások, munkahelyek kialakításával. Ma tisztán lakó funkciójú területeken legalább az alapszolgáltatások kialakítása és a városrészi alközpontok szerepének
erősítése szükséges.
Közlekedéspolitikai döntéseknél (finanszírozás, díjpolitika, beruházások kiválasztása során) és a projektek műszaki tartalmának jóváhagyása során kiemelt szerepet kell, kapjon a

ME3 Közlekedési célú támogatások optimalizálása
A városi és állami költségvetés forrásainak hatékony felhasználása érdekében a közlekedés
támogatásának optimalizálása szükséges.
A közlekedés támogatása több csatornán keresztül valósulhat meg, támogatás nyújtható a
használónak közvetlenül vagy az árképzésen
keresztül, támogatható a közlekedési szolgáltató, illetve közvetett módon a támogatandó
közlekedési mód infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül. A támogatásnak több célja lehet, szociálpolitikai alapon biztosíthatja a kedvezményezett célcsoportok hozzáférését
szolgáltatásokhoz, támogatásokkal befolyásolhatja a társadalmilag hasznos közlekedési
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módok használatát, azok kapacitásának optimális kihasználtságát és társadalmilag optimális lefolyását.
A menedzsment eszköz kidolgozása során kiterjedt eszköztárból választhat a döntéshozó
a felhasználható forrásainak és megvalósítandó céljainak függvényében. A közösségi
közlekedéshez kapcsolódó támogatások odaítélésekor meg kell határozni azokat a csoportokat, akiknek a szolgáltatáshoz való hozzáférése nem biztosított, illetve meg kell határozni
a támogatásoknak azt a szintjét, ami mellett a
szükséges utazásaik elérhetővé válnak, de
nem jelent komoly pénzügyi terhet a közszolgáltató többlet ellentételezése. Az optimalizáció során az adott rendelkezésre álló forrás
mellett kell biztosítani a célcsoportok hozzáférését és a társadalmilag legkedvezőbb módválasztást. A lehetséges megoldásokat több
változatban, összehasonlítható módon kell
megtenni a főbb érdekcsoportok bevonásával
és a hatások több szempontú értékelésével.
A megfelelő támogatási küszöb megválasztásával a keresletnövekedés hatása magasabb
lehet a bevonandó forrásnál, de mindenképp
értékelni kell annak kiegyenlítő hatását.
A célok elérésének érdekében a támogatások
kombinálhatók egyéb fejlesztési és menedzsment eszközökkel, sok esetben ezek előfeltételnek tekinthetők, vagy segítenek a megfelelő eredmények elérésében.

alatt áll. A NEJP biztosítja tervezetten a személyszállítási szolgáltatások elektronikus
igénybevételének lehetőségét, ezek interoperabilitását, valamint a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó átjárhatóságát. Tartalmaz valamennyi adatbázist,
rendszermodult, szolgáltatási modult, amely
szükséges a közösségi közlekedési jegyrendszer alapfunkcióinak működtetéséhez, az interoperábilis díjtermékek (összehangolt tarifarendszerek) átjárhatóságának biztosításához, a viteldíjbeszedés megvalósításához. Része továbbá – az egységes és átjárható, országos jegyrendszer megvalósításának kommunikációjához szükséges – biztonsági- és alkalmazásmenedzsment.
Ezeken az alapokon el kell kezdeni a debreceni
térségi – preferáltan elektronikus kártya alapú
– e-jegyrendszer előkészítését, biztosítva ezzel a folyamatban lévő, országos fejlesztésekbe való integrálhatóságát. Az e-jegy bevezetése kapcsán feladat a jegyárusítási rendszerelemek (pénztárak, automaták, mobil
applikációk) illesztése is, melyre a NEJP szintén megadja a követelményeket. Az illesztéssel a rendszer alkalmassá válik a teljes utazási
láncra szóló jegyek kiadására, valamint a megfelelő fizetési módok, készpénz, kártya, pénz
helyettesítő cafeteria elemek elfogadására,
elektronikus kártyák feltöltésére is.
Városi szinten javasolt vizsgálni a többi városi
kártyával való átjárhatóságot (Debrecen Turisztikai Kártya, parkoló chipkártya stb.).

ME4 Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás
bevezetése a közösségi közlekedésben
Az elektronikus jegyrendszer bevezetésekor
két párhuzamos feladatot kell elvégezni. Egyrészt állami szerepvállalással a tarifarendszerek összehangolása szükséges a szolgáltatók,
szegmensek között, ez az ME9 menedzsment
eszköz keretében valósul meg, másrészt szükséges a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer
Platformon (NEJP) alapuló helyi e-jegyrendszer megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök telepítése.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. létrehozza a
Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platformot (NESZIP). Egy
ennek keretében indított országos projektként a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer
Platform (NEJP) megvalósítása és pilot rendszerekre vonatkozó alkalmazása is előkészítés

ME5 Intelligens, integrált utastájékoztatási
rendszer kialakítása
Az eszköz elsődlegesen menedzsment, másodlagosan fejlesztési eszköz elemeket foglal
magába. Egyrészt egy olyan intelligens, integrált rendszer kialakítását jelenti, amely valós
idejű, percre pontos forgalmi tájékoztatást képes nyújtani. Teljes mértékben kiváltja a közösségi közlekedés korszerűtlen utastájékoztatási rendszerét, másrészt a korábban egymással nem összekapcsolható információkat
egy rendszerként képes kezelni és közvetíteni
a felhasználók, utasok felé, függetlenül attól,
hogy az adatok melyik szolgáltatóktól keletkeznek.
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A közösségi közlekedésben a megállókban, a
végállomásokon, valamint a járműveken kihelyezendő felületeken és akusztikus eszközökön valós idejű információk jelennek meg,
amelyekből az utasok pontos információhoz
jutnak az érkező, induló járművekről, átszállási lehetőségekről és egyéb fontos, az utazást
befolyásoló információkról. Az integrált rendszerben működő kijelzőket a közforgalmú
közlekedési szolgáltatásokon túl a hozzájuk
kapcsolódó parkolóknál is célszerű kihelyezni,
hogy az átszállás minél kevesebb időveszteséget okozzon.
A rendszer részét képezheti internetes és mobil platformokon kialakításra kerülő adatszolgáltatás, aminél pl. a járművek helyzetének
valós idejű térképes megjelenítésére, valamint testre szabható push üzenetek (tehát
újabb, az alkalmazáshoz kapcsolódó információk) ügyféloldali fogadására, valós idejű ügyfél-tájékoztatásra szolgálhatnak (továbbá pl.
közeli megállóhelyek, indulási időpontok jelzésére is).
A valós idejű, hatékony utastájékoztatás
alapja a forgalomirányítás városi teljes lefedettsége. A kialakítás során először a menetrend és vezénylés tervező rendszerek egységesítését és a Transmodel kompatibilitást biztosító adatbázisok egy adatbázissá való összevonását szükséges megvalósítani.
A feladat része a használatban levő rendszerek vizsgálatával a közös funkcionális alap
(szoftver és működési rendszer) megteremtése és egy közös felület kialakítása, ami menedzselheti az integrált rendszert. Az eszköz
része a rendszer utastájékoztató elemei felé új
interfész kiépítése is.
Kapcsolódik további menedzsment eszközökhöz: leginkább az ME6 Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások
létrehozása eszközhöz, valamint az ME1 intézkedéshez, amely létjogosultsága az integrált városirányítási információs rendszer,
adattárház kialakítása. A menedzsment eszközök közül az ME10 eszközhöz is kapcsolódik,
leginkább az üzemeltetői kompetenciák javítása révén, esetleg szervezetfejlesztés oldalról.
A fejlesztési eszközök közül az intermodális
közösségi közlekedés fejlesztése (FE1) témához illeszkedik.

ME6 Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása
Számos információs alkalmazás működik már
hazánkban, amelyek különböző típusú utazási
és turisztikai információhoz adnak könnyű
elérhetőséget. Ilyenek például egyes mobiltelefongyártók saját magyarországi turisztikai
alkalmazásai, a célzottan kerékpáros útvonaltervezők és a BringaPONT kereső; az ingyenes
Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) applikáció pedig közel 17 ezer hazai turisztikai szolgáltatójának adatait fogja össze. A helyi debreceni közösségi közlekedés kapcsán is működik útvonaltervező, bár még csupán webes
szolgáltatásként.
Az eszköz magába foglalja a rugalmasabb utazástervezésre és akár a járatok valós helyzetének térképes nyomon követésére is alkalmas
szolgáltatások webes, illetve okostelefonra és
tabletre kifejlesztett verzióját. Emellett az intézkedés felölelheti a hagyományos média kiegészítését az erre vonatkozó információkkal
(web, QR-kódok stb.), kiegészítve a NETA
adatbázisból a Debrecen és környéki vonatkozású turisztikai célú információkkal is.
A mobil információk elérését a kiemelt közterületeken ingyenes wifi szolgáltatás segítheti
a jövőben, amely a belváros több területén
már ma is működik.
A menedzsment eszköz kapcsán csatlakozni
szükséges a NM Zrt. „Nemzeti Smart City
Platform”-jához, valamint figyelembe kell
venni a Lechner Tudásközpont – Városi szintű
GIS adatbázisához történő kapcsolódást is.
A beavatkozás, elsősorban a nem motorizált
utazástervezés okán szorosan kapcsolódik az
ME7 menedzsment eszközhöz (Szabályozók,
ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát módok, elektromobilitás ösztönzése érdekében), valamint az ME5 Intelligens, integrált utastájékoztatási rendszer kialakítása beavatkozáshoz.
ME7 Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát módok, elektromobilitás ösztönzése érdekében
A fejlesztési eszközöknél bemutatott infrastrukturális és beruházási jellegű intézkedések,
így az elektromos töltőhálózat fejlesztése
(FE5); illetve az elektromos közösségi közleke-
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dési járművek, valamint megosztással használható elektromos autók beszerzése (FE13)
mellett gazdasági, adminisztratív és IT jellegű
eszközök együttes alkalmazásával az elektromobilitás szélesebb körű elterjedése ösztönözhető, gyorsítható. Ilyen lehet pl. az elektromos töltőhálózati rendszer bővítésének
adókedvezményekkel, adminisztrációs díjkedvezménnyel való ösztönzése vagy közvetlen támogatása közterületen és a tulajdonosnál egyaránt.
Az elektromos autók parkolása jelenleg is ingyenes a városban, a kedvezményt az elektromos autók alacsony száma miatt jelenleg nagyon kevesen tudják igénybe venni. Az elektromos autók számának növekedésével, valamint az elektromos autó megosztási rendszer
létrehozásával, térnyerésével a kedvezményre jogosultak köre és annak volumene jelentősen bővülni fog. Ennek ellenére a városvezetés szándéka szerint továbbra is cél az
elektromos autók ingyenes parkolási lehetőségének biztosítása, valamint a mozgáskorlátozott parkolóhelyek mintájára a felszíni parkolókban és parkolóházakban kizárólagosan
biztosított parkolóhelyek kialakítása, a töltési
infrastruktúra kedvezményes rendelkezésre
bocsátása mellett.
Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények szolgálati járműveinek, valamint a városi közszolgáltatást végző cégek járműveinek beszerzésekor alacsony károsanyag kibocsátású, illetve elektromos járművek preferálása a pozitív példamutatási, szemléletformálási céllal. Ennek jó példáját jelenthetik a debreceni egyetemen kifejlesztett elektromos
meghajtású hulladékgyűjtő járművek, amelynek sorozatgyártását a közeljövőben a városban szeretnék megkezdeni.
A lakossági elektromos autó vásárlás pénzügyi
ösztönzése érdekében országos kedvezmények egyelőre nem érhetők el, a helyi támogatások lehetősége – az önkormányzat teherbírásának függvényében – az elektromobilitás
terjesztése érdekében vizsgálható. A járművásárlás pénzügyi ösztönzése mellett elemezhető a gépjárműfenntartási költségek támogatása gépjárműadó kedvezmény biztosításával a lakossági célú gépjárművek mellett a városi kisáruszállítást végző vállalkozások/gépjárművek számára is.

A városi elektromobilitás ösztönzésének részét képezheti a taxi közlekedés környezetvédelmi rendszerének szigorítása (pl. a gépjárművekre vonatkozó környezetvédelmi besorolási elvárások emelése vagy az elektromos
szolgáltatók pénzügyi ösztönzői), továbbá a
taxiállomásokon elektromos töltőpontok kialakítása.
Szintén a környezetbarát közlekedési módok
elterjedését szolgálják olyan szabályozási beavatkozások, mint pl. a környezetvédelmi célú
behajtási korlátozások bevezetése, illetve nagyobb forgalomvonzó létesítmények építésekor a megfelelő távolságon belül elérhető közösségi közlekedési elérhetőség biztosításának elvárásként való megfogalmazása.
A nagyobb foglalkoztatók társadalmi felelősségvállalása (CSR) keretében a munkába járás
környezetbarát módjainak adminisztratív és
pénzügyi támogatása szintén ösztönző hatással bírhat.
A mobilitási döntések tudatos befolyásolásához olyan applikációk kifejlesztése is hozzájárulhat, amelyek segítségével adott viszonylatban az egyéni közlekedés és egyéb közlekedési módok költségei és környezeti terhelése
kiszámítható, egymással összevethető.
ME8 Szemléletformálási program a célok elérésének elősegítésére
Összehangolt és aktív szemléletformálási
program hatékonyan támogathatja a fenntartható városi mobilitás megteremtése érdekében kitűzött célok megvalósulását. A mobilitás-tervezés komplexitása és szerteágazó tématerületi érintettsége miatt (közlekedési,
környezetvédelmi, városfejlesztési, gazdasági
aspektusai) városi szinten kidolgozott Szemléletformálási Cselekvési Terv kidolgozása javasolt az egyes célcsoportokat érintő tevékenységek szakmai tartalmának, ütemezésének és
finanszírozásának összehangolása, valamint a
projektek közötti szinergiák hatékonyabb kihasználása érdekében.
A szemléletformálás fontos elemét jelenti magához a Mobilitási Tervhez kapcsolódó partnerségi tervezés megvalósítása is, így az érdekeltek tervezési folyamatba történő aktív bevonása, a kitűzött cél és intézkedési rendszer,
majd a megvalósítás fázisában az elért eredmények folyamatos kommunikációja.
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A komplex szemléletformálási program néhány kiemelt területe:

reprezentatív kutatás szükséges a közlekedők
módválasztására és árérzékenységére vonatkozóan. Ez alapján felállítható a közösségi
közlekedés keresleti függvénye, amely lehetővé teszi azon beavatkozások (pl. díjrendszer
változtatások) azonosítását, mely hatékony
az utasvesztés megállítása és a ma autót használók egy részének közösségi közlekedésre ültetése érdekében. Közlekedéspolitikai döntést igényel, hogy a jegy- és bérletbevételek
maximalizálása (így a városi költségvetési
hozzájárulási igény minimalizálása) vagy a közösségi közlekedési hozzáférés teljeskörűvé
tétele-e (szükség esetén szociális támogatásokkal) a városvezetői cél.
Az eszköz megvalósítása kapcsolódik az ME7
menedzsment eszközhöz (Szabályozók, ösztönzők, Smart alkalmazások a környezetbarát
módok, elektromobilitás ösztönzése érdekében).

 Közlekedési módok egyensúlyának segítése, nem motorizált és környezetbarát
közlekedési módok szerepének erősítése
(pl. kerékpáros szemléletformálás, összehangolt akciók, országos kampányokhoz
való kapcsolódás, tudatosabb helyi kezdeményezések támogatása, a helyi civil szervezetek és vállalkozások aktív közreműködésével)
 Közlekedésbiztonsági képzések (nagyközönség és oktatók számára is), kampányok
a balesetek számának és súlyosságának
csökkentése érdekében (a debreceni Rendőrkapitányság és helyi civil szervezetek és
iskolák közreműködésével)
 Tudatos közlekedési módválasztás ösztönzése, naprakész információk átadása az
energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése érdekében (pl. energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldások, Smart alkalmazások a tudatos utazástervezéshez)
 Települési/intézményi szereplők energiaés klímatudatos szemléletének fejlesztése
(SUMP elvek: gyakorlat-orientált képzések,
workshopok, tréningek)
 K+F együttműködések ösztönzése a Debreceni Egyetem és innovatív helyi vállalkozások közreműködésével
 Nemzetközi együttműködésekben, nemzetközi projektekben való aktív részvétel.

ME10 Üzemeltetői, döntéshozói intézményi
hatékonyság javítása
Alapvető a Mobilitási Terv alapelveivel, kitűzött céljaival azonosulni tudó, szakmailag felkészült szervezetrendszer és humán-erőforrás
bázis megvalósítása, a különböző intézmények munkájának összehangolása (a tervezést
is beleértve).
Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal, az
önkormányzati intézmények (pl: DV Parking
Kft; EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ), illetve a helyi közösségi közlekedési közszolgáltató (DKV Zrt) munkatársainak oktatás-támogatása, számukra továbbképzések, belső szemléletformáló programok
szervezése, szolgáltatói attitűd fejlesztése.
Előnyt jelenthet nemzetközi együttműködésekben és projektekben szerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok helyi alkalmazásának támogatása, és helyi innovációk, smart megoldások szélesebb körű használatának segítése.
ME11 Forgalmi igények befolyásolása, csúcsidei terhelés csökkentése
A menedzsment eszköz olyan beavatkozásokat foglal magába, amelyek elősegítik a munkanapi és iskolaidőszaki reggeli vagy délutáni
koncentrált csúcsidőszakok enyhítését, segítve a hatékonyabb közlekedésszervezést.

ME9 Ösztönző tarifarendszer bevezetése
Városi részvételt igénylő állami feladat az öszszehangolt, szolgáltatókon felül álló helyihelyközi tarifarendszer kidolgozása, melynek
része lehet egy területi alapú, zónás tarifarendszer kialakítása és bevezetése Debrecen
vonzáskörzetét érintően is. (Ennek gyakorlati
bevezetéséhez elektronikus jegyrendszer kialakítása szükséges, melyet az ME4 eszköz
tartalmaz).
Városi feladat – ezen eszköz keretében - az
utazási kedvezmények (diák, nyugdíjas stb.
kedvezmények) és az üzletpolitikai kedvezmények (pl. rendezvényekkel összekapcsolt
kedvezményes napijegyek) módosítási lehetőségeinek vizsgálata, melyhez egy átfogó,
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Megoldást jelenthet az időben eltolt vagy
széthúzott iskolakezdés, valamint a hagyományostól eltérő munkarend-váltás. Az oktatásban a távoktatás (e-learning), a munkában a
távmunka (teleworking) bevezetése, fejlesztése elősegíti a helyváltoztatási igények csökkentését. A kereskedelemben az elektronikus
kereskedelem elterjedése is hozzájárul a forgalmi igények koncentrált terhelésének mérsékléséhez.
A személyközlekedésben megjelenő telematikai alkalmazások, a mobilitás menedzsment
az előre megtervezett, várható helyváltoztatást próbálja meg befolyásolni, „szoftver-orientált” eszközökkel, melyek a szolgáltatásokra és a szervezésre fektetik a hangsúlyt.
A város önkormányzata az intézkedést a közepes és nagyobb ipari-, kereskedelmi-, logisztikai foglalkoztatók bevonásával, az oktatási intézményekkel és azok fenntartóival közösen
képes megvalósítani. Emellett az intézkedéshez elengedhetetlen az önkormányzat és a
DKV Zrt., valamint a Zöldfény Kft. (jelzőlámpa
üzemeltető cég) közreműködése.
Kapcsolódik az ME14 City logisztika hatékonyabbá tétele (smart alkalmazások, ösztönzők) intézkedéshez, továbbá az ME8 Szemléletformálási program a célok elérésnek elősegítésére menedzsment eszközökhöz.

érintett kollégák rendszeres együttműködésének, szakmai konzultációjának biztosítása és
az önkormányzat és az önkormányzati intézmények közötti vertikális és horizontális
együttműködés szervezett kereteinek kialakítása (javasolt a Mobilitási Terv során felállított
Önkormányzati Munkacsoport további működtetése, szükség szerinti bővítése).
Lényeges a térségi együttműködés erősítése a
város és a vonzáskörzet mobilitási kérdéseinek egységes kezelése érdekében. Pl: A közösségi közlekedés egységes rendszerben történő működtetéséhez, így az összehangolt
menetrend, egységes tarifa és információs
rendszer működtetéséhez szükséges a szervezeti-intézményi háttér megteremtése, a város
és vonzáskörzet mobilitási kérdéseivel foglalkozó szakmai munkacsoport (Mobilitási Munkacsoport) felállítása.
ME13 Átfogó parkolás-szabályozás (férőhelyek területi szabályozása, díjrendszer, közterületen kívüli parkolás-szabályozás, ösztönzők)
Az FE18 (Intelligens városi parkolási rendszer)
eszközzel összehangolt intézkedésként a parkolás forgalomszabályozási eszközként való
alkalmazása érdekében feladat a parkolási
rendszer felülvizsgálata, a díjfizető zónarendszer szükség szerinti módosítása. A felülvizsgálat során a zónahatárokat és a legkülső zóna
díját úgy kell meghatározni, hogy az eszközváltás minél kevesebb járművezető számára
legyen versenyképes a közösségi közlekedési
módokkal szemben.
A belvárosban a közterületen kívüli parkolás
ösztönzése érdekében a felszíni parkolóhelyek számának lehetőség szerinti csökkentése,
városi közterek számára történő visszadása,
esetleg várakozási időkorlát bevezetése, valamint a közterületi és a közterületen kívüli parkolási díjak egymáshoz képesti jobb differenciálása a mélygarázsok, zárt parkolók használatának ösztönzésére.
A forgalmi torlódások szempontból érzékenyebb területeken, jelentős forgalomvonzó létesítmények környezetében a minimális helyett / mellett a maximális parkolóhely szám
rögzítése javasolható.

ME12 Intézményi rendszer javítása
Debrecen és a vonzáskörzet mobilitási helyzetének javítása és a tervezett fejlesztések megvalósítása a Mobilitási Terv szellemiségével és
célrendszerével azonosulni tudó, azzal összhangban működő intézményi háttér esetén lehetséges.
Ez alapján az intézményrendszer vonatkozásában kiemelt feladat a Hivatal, a DV Parking
Kft. és a DKV Zrt. szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ), illetve az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladat és felelősségi
körök felülvizsgálata, a SUMP elvekkel való
összhangjának megteremtése. Szükség esetén humán-erőforrás bővítés, a munkatársak
szakmai kompetenciáinak fejlesztése, továbbképzések, tréningek szervezése, nemzetközi
tapasztalatszerzés biztosítása.
A mobilitás tervezésben, a kapcsolódó fejlesztésekben, városüzemeltetési feladatokban
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Megfontolást érdemel a parkolási díj konkrét
cél(ok)hoz kötött bevételként történő szabályozása, ahol a bevétel jogosultja kizárólag az
adott célokra (pl.: parkolási rendszer smart
megoldásainak fejlesztése, működtetése, közösségi közlekedés fejlesztése, elektromobilitás ösztönzése stb.) használhatja fel a bevételt,
szabályozott módon.
A parkolás-szabályozás módosításától elvárt
pozitív hatások eléréséhez a közösségi, a kerékpáros, valamint a gyalogos közlekedés számára megfelelő infrastruktúra biztosítása
szükséges.

Az önkormányzat és a helyközi szolgáltatásban érintett Regionális Közlekedési Központok, a közlekedési közszolgáltatók közös feladata az utazási, ellátási igények folyamatos
nyomon követése, a tapasztalatok, visszacsatolások figyelembevétele a hálózat/menetrend kialakítása során, valamint a különböző
szolgáltatások lehető legösszehangoltabb
működésének biztosítása. Ennek része az igények megfelelő követése, gyűjtése, amely a
jelenlegi helyi utaselégedettségi felmérések
folytatását és szolgáltatóra való kiterjesztését
tartalmazza, de kibővíti azt további megoldásokkal az utaspanaszok, észrevételek, hálózati
javaslatok gyűjtésére és akár kezelésére az internetes fórumok, közösségi oldalak használatával („social media listening”).
Szintén feladat a nagyobb foglalkoztatók, intézmények, illetve a nagyrendezvények igényeinek folyamatos nyomon követése, amely
alapját jelenti a dolgozói, szerződéses járatok
és az üzletpolitikai kedvezmények kidolgozásának is. Vizsgálandó emellett, hogy milyen
módon növelhető a szerződéses járatok és a
menetrendszerinti közösségi közlekedés
együttműködése, esetleges átjárhatósága,
összességében a rendszer hatékonysága.
Feladat a fentiekhez kapcsolódóan az operatív
forgalomszervezési, forgalomirányítási rendszerkapcsolat kialakítása a helyi és a helyközi
(buszos és vasúti) közlekedési szolgáltatók között, valamint a repülőtérrel is. A rendszer ezáltal képes egyrészt a kisebb menetrendi változások (pl. megállók áthelyezése, ideiglenes
forgalmi beavatkozások, forgalomkorlátozások) automatikus kezelésére, másrészt olyan
diszpécseri irányításra, amely a helyi és helyközi felszíni járatok, illetve az érkező-induló
repülőgépek közötti csatlakozást biztosítani
tudja.
Az éjszakai közlekedésben és a céljáratok kapcsán is vizsgálható az igényvezérelt, kisebb kapacitásokat mozgató szolgáltatás létjogosultsága. A rugalmas, igényvezérelt közlekedési
közszolgáltatás bevezetéséhez, használatához a korszerű mobilkommunikációs eszközök és forgalomirányító és diszpécser rendszerek ma már jól használható műszaki hátteret biztosítanak.

ME14 City logisztika hatékonyabbá tétele
(smart alkalmazások, ösztönzők)
A városi áruszállítás új alapokra helyezése indokolt, különös hangsúlyt fektetve a koncentrált városi rakodóhelyek kialakítására és használatának ösztönzésére, a városon belüli áruszállítás időbeli szabályozására, valamint IT
alapú szervezésére. Intelligens közlekedési
rendszerek és alkalmazások segítségével az
egyéni kézbesítési idő jelentősen rövidíthető,
hatékonyabbá tehető. A city logisztika időbeli
szabályozása során a reggeli és esti csúcsidőszakon kívüli szállítások preferálásával a közúti torlódások és a rövid idejű várakozásokból
eredő parkolási konfliktusok csökkenthetők.
Az internetes vásárlások szerepének növekedésével és ezáltal az áruszállítást, csomagszállítást végző vállalkozások járműflottájában az
alacsony károsanyag kibocsátású, illetve zéró
emissziós járművek elterjedésének ösztönzése, számukra adókedvezmények biztosítása
elősegíti a városi levegőminőség javítását. A
jelenlegi városi áruellátási gyakorlat továbbfejlesztése érdekében részletes vizsgálatokon
alapuló koncepció kidolgozása és nemzetközi
példák vizsgálata szükséges.
ME15 Intelligens megoldások alkalmazása a
közösségi közlekedésben
Szorosan kapcsolódva az FE4 eszköz fejlesztéseihez (A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez) a menedzsment eszköz a járatszervezési és forgalomirányítási folyamatok javítását tartalmazza:
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Az eszközbe értendő egy közös, szolgáltatók
közötti eljárásrend megalkotása és bevezetése, majd működtetése, illetve ennek alternatívájaként az ezt szolgáló beavatkozási
rendszer kialakítása és a döntési mechanizmusok szolgáltatás-irányítási megoldásainak
egymáshoz való igazítása, hangolása.
Az eszköz része a közösségi közlekedési rendszer valós idejű forgalmi adatainak összekapcsolása is a városi közúti forgalomirányító
rendszerrel. A közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése érdekében tett beavatkozások az egyéni gépjárművek eljutási
lehetőségeit valamilyen mértékben korlátozzák, ezért kedvezőbb, ha ilyen beavatkozásra
csak a késésben lévő járművek esetében kerül
sor. Ehhez szükséges a két forgalomirányító
rendszer közötti operatív kapcsolat létrehozása, mely részben fejlesztési, de a kommunikáció terén elsősorban szervezeti (menedzsment) feladat.
A menedzsment eszköz alapvetően a DKV Zrt.
üzemeltetői rendszerét érinti (finanszírozás
szempontjából a tulajdonos, önkormányzat
közvetetten érintett), és az ÉMKK, a MÁV, illetve a városi forgalomirányítás rendszerével
történő együttműködésen alapul. A repülőtéri
dinamikus összehangolás érdekében további
szereplő az Airport-Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft.
A menedzsment eszköz ugyanakkor hozzájárul az FE1 fejlesztési eszköz, azaz a szolgáltatók között működő kínálat intermodalitásának fejlesztéséhez. Emellett a menedzsment
eszköz kapcsolódik a folyamatos, igényekhez
illesztett járatszervezéshez (FE4) és a hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás
létrehozásához (FE16) is.
Az intézkedések szoros összefüggésben vannak emellett az ME5 Intelligens, integrált utastájékoztatási rendszer kialakítása menedzsment eszközzel is azáltal, hogy a menetrendi
eltérések végeredményének kimenete az utasok felé is kezelést, kommunikációt igényel a
megcélzott jó minőségű szolgáltatás-láncban.
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A kiinduló projektlista összeállítása során első
lépésként a releváns projektek adatbázisba
rendezésére került sor, a projektről rendelkezésre álló információk egységes szempontrendszer szerinti megadására törekedve.
Ezt követően a projektlistát a munkacsoportok áttekintették, az átfedéseket, illetve az
időközben már megvalósult vagy megvalósítás alatt lévő projekteket kiszűrtük.
A projektek két nagy típusa értelmezhető:

5.3. PROJEKTEK
PROJEKTEK MEGHATÁROZÁSA
A Mobilitási Terv eszközrendszeréhez kapcsolódó projektlista hosszú iterációs folyamat
eredményként állt elő.
A projektek számbavétele és kiinduló projektlista összeállítása már a helyzetfeltárási fázisban megkezdődött az alábbi forrásokra
építve:











konkrét projektek: minden olyan beavatkozás, amely egyértelmű tartalommal
és/vagy meghatározott beavatkozási
helyszínnel/helyszínekkel, illetve idő- és
költségtervvel azonosított
 nem konkrét projektek: egy általánosan
megfogalmazott beavatkozás megvalósítását jelenti; pontos tartalom és/vagy
helyszín meghatározása nélkül.
A projekt aktuális adatok szerinti jellemzése
az alábbi szempontok mentén történt:

Debrecen MJV Integrált Településfejlesztés Stratégiában szereplő projektek
Debrecen Integrált Területi Programjában
(ITP) nevesített projektek
Debrecen egyéb, közgyűlési határozataiban elfogadott releváns fejlesztési elképzelések
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Debrecent és vonzáskörzetét érintő projektjei, illetve az ehhez
illeszkedően készülő Vasúti fejlesztéseket
megalapozó közlekedésfejlesztési stratégia (master plan) Debrecen térségére
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat - a
2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról – alapján Debrecent és
vonzáskörzetét érintő projektek
1844/2015 (XI. 24.) Korm. határozat, valamint a 1247/2016. (V.18.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. és 2016. évre szóló éves
fejlesztési keretének megállapításáról – 1.
és 2. sz. mellékleteiben szereplő Debrecent és vonzáskörzetét érintő projektek8.

 területi azonosítás
 beruházási költség
 finanszírozási forrás
 adatforrás
Következő lépésként a projektek beavatkozási logikához való illeszkedésének vizsgálata
történt, amelynek során a projekteket eszközökhöz rendeltük.


ha az adott projekt elősegíti valamely eszköz megvalósulását, akkor a projektet a
releváns eszköz alá soroltuk
 ha egy adott eszköz esetén a projektlista
nem tartalmazott olyan / vagy elegendő
projektet, ami az eszköz megvalósulását
segítette volna, akkor új projektet határoztunk meg
 ha a projekt nem járul hozzá egyik eszközhöz sem, akkor a projekt a listából elhagyásra került.
A kapcsolódó eszköz alapján meghatározható
a beavatkozás típusa (menedzsment vagy
fejlesztési eszköz) illetve az eszközcsoportja.
A projekt adatbázis egyrészt a projektekről
rendelkezésre álló adatok strukturált gyűjteménye, másrészt a projekt értékelés eszköze.

8

Mindhárom hivatkozott Kormány határozat
2016. szeptember 30. állapota szerint
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felmérésének kiindulópontja az érintett használószám meghatározása, figyelembe véve,
hogy a projekt a város közlekedési rendszer
egészére kiható vagy pontszerű fejlesztés-e.
A használók felmérése után először a közvetlen közlekedési hatásokat (utazási időben, illetve futásteljesítmény változásban jelentkező hatások) becsültük meg. A közvetlen
közlekedési hatásokon túl a közlekedési rendszerbe való beavatkozás közvetett hatásait is
értékeltük: keresletbe történő beavatkozás
(hozzáférés, ár, szabályozás); közösségi közlekedési szolgáltatásba történő beavatkozás/
társadalmi hatékonyság javítás; módváltáshoz való hozzájárulás; szemléletformálás, intelligens közlekedési megoldások hosszú távú
hatása; társadalmilag hasznos területhasználat.
Majd a közvetlen és közvetett hatásokon keresztül kifejtett társadalmi hatásokat vizsgáltuk a költség-haszon elemzési logikát alkalmazva. A társadalmi hatások becsülhetők utazási idő megtakarításban, baleseti kockázat
változásban, a kibocsátások környezeti hatásában, használói közlekedési költségváltozásból, üzemeltetői költségváltozásból, elégedettség változásból eredő hatásokban, használó által érzékelt szolgáltatási színvonalhoz,
illetve városfejlesztéshez, agglomeráció fejlesztéshez kapcsolódó hatásokban.
Az értékelésben a beruházási és a működési
költségek szerepelnek.
A hatások meghatározását követően valamennyi projektre adódik egy társadalmi hatáspontszám, amelyet a kapcsolódó költséggel elosztva képezhető egy társadalmi hatékonysági mutató. A mutató a társadalmi
hasznosság mérőszámaként alkalmassá teszi
az adott projektet a prioritási rangsorban való
elhelyezésére és ütemezésére.
Megvalósíthatóság értékelése
A projektek megvalósíthatóságának értékelése a következő főbb szempontok szerint történt: előkészítettség (műszaki tervek, engedélyek, jogszabályi ill. szervezeti háttér rendelkezésre állása), területhasználat változása,
társadalmi elfogadottság, hosszú távú finanszírozhatóság (beruházási, illetve működési
költségek biztosítottsága).

PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE,
ÜTEMEZÉSE
AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA
A projektek értékelésére több lépcsőben került sor. Az értékelés alapvető célja a projektek
priorizálása, a fejlesztések ütemezése.
A projektek az értékelési eredmények alapján
három kategóriába sorolhatók:


2020-ig megvalósítandó projektek: a társadalmilag hatékony és megfelelően előkészített projektek esetén a 2020-ig történő megvalósítás javasolt
 2030-ig megvalósítandó projektek: az
alacsonyabb pontszámú projektek csoportja
 Távlati fejlesztések (megvalósításuk
2030-at követően mérlegelendő): a fennmaradó, legalacsonyabb pontértékű projektek.
Az I. ütem illeszkedik a 2014-2020-as programozási időszakhoz, amelynél a beruházás
tényleges befejezésének határideje 2023. december 31.
Az értékelés során az állami kompetenciába
tartozó megvalósítandó fejlesztéseket a projektlistában szerepeltetjük, azonban ezek priorizálása nem a Mobilitási terv feladata. Az állami kompetenciába tartozó közlekedésfejlesztési projektek jelentősen hozzájárulnak a
város fenntartható közlekedési rendszer biztosításával kapcsolatos céljainak megvalósításához. Ezeket a projekteket a 3.1. pontban bemutattuk, térképen ábrázoltuk. Ezeket az állami kompetenciában megvalósítani tervezett
projekteket, azok ütemezését a 2014–2020-as
programozási időszak indikatív fejlesztési listájának 2016. szeptember végi állapota alapján szerepeltetjük a projektlistában, illetve a
térképeken.
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE
Az értékelés a projektek társadalmi hasznossága és megvalósíthatósága alapján történt.
Társadalmi hasznosság értékelése
Az értékelés a társadalmi hasznosság szempontjából a projekt megvalósításából adódó
hatások felmérésével kezdődött. A hatások
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A projektek összefüggéseinek vizsgálata
A Mobilitási Terv ütemezett beruházási programjának összeállításához vizsgálni kell az
egyes projektek egymásra hatását. A projektek közti kapcsolatok lehetnek: egymást kizárók, előfeltételek vagy egymás hatásait erősítők (szinergia merül fel).
A Mobilitási Tervben szereplő projektek között egymást kirázó projektek nem szerepelnek. Olyan projektek, melyek egy másik projekt előfeltételének tekinthetők, szintén nem
találhatók, mivel az egymást feltételező projektet eleve egy projektként fogalmaztuk meg.
Tekintettel arra, hogy sem egymás előfeltételeinek tekinthető, sem egymást kizáró
projektek nem találhatók, így az ütemezés
alapját kizárólag a projektek szinergiákkal
együtt vizsgált egyedi társadalmi hatékonysága és előkészítettsége jelenti, ahol a társadalmi hatékonyság az elsődleges csoportosítási szempont.
Az ütemezés a következők szerint állt össze.
Az I. ütembe azok a projektek kerülhettek,
amelyeknek - a várhatóan rendelkezésre álló
források mellett - a lehető legnagyobb szinergiával korrigált összpontszáma adódik a társadalmi haszon alapján. A II. és a III. ütem esetén,
tekintettel arra, hogy a forrásállomány nem ismert, előre meghatározott társadalmi hatékonyság határértékeket alkalmaztunk.
Az ütemezés mellett az I. ütem projektjeit társadalmi hatékonyságuk alapján három (A-BC) prioritási csoportba soroltuk, ahol az „A”
I. ütem (2016-2020)
Eszközcsoport

Kerékpáros- és
gyalogos infrastruktúra-fejlesztési projektek
Közösségi közlekedésfejlesztési projektek
Közútfejlesztési
projektek
Menedzsment
eszközök körébe tartozó
projektek
Összes projekt

Projektek
száma

Átlagos
társadalmi
hatékonyság

Átlagos
megvalósíthatóság

28

25

7

prioritású projektek tekinthetők a leghatékonyabbnak.
AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE
A projektértékelés eredményeinek áttekintése eszközcsoportonként
Az értékelési eredmények áttekintését segíti a
projektek eszközcsoportokban történő elemzése:


Menedzsment eszközök körébe tartozó
projektek
 A fejlesztési eszközökbe tartozó projekteken belül:
 Kerékpáros- és gyalogos infrastruktúra-fejlesztési projektek
 Közösségi közlekedés fejlesztési
projektek
 Közútfejlesztési projektek.
Az alábbi táblázat eszközcsoportonként és
ütemenként mutatja be az átlagos társadalmi
hatékonyság és átlagos megvalósíthatóság
pontszámot. A táblázatból látszik, hogy az I.
ütembe sorolt projektek átlagos társadalmi
hatékonysága (32 pont) és megvalósíthatósága (3,1 pont) jelentősen meghaladja a II. és
III. ütembe sorolt projektekre vonatkozó értékeket.
Az egyes ütemekbe tartozó projektek száma
jelentősen eltér. Ennek oka, hogy a projektfejlesztésnek illeszkednie kell a társadalmi-gazdasági igényekhez és várható trendekhez, me-

II. ütem (2020-2030)

III. ütem (2030-)

Projektek
száma

Átlagos
társadalmi
hatékonyság

Átlagos
megvalósíthatóság

Projektek
száma

3,2

6

5,5

2,7

1

1,1

3,3

11

3,4

3

10,4

2,6

2

0,7

2,4

16

11

2,7

2

14,3

1,3

3

1,3

1,8

17

80

3,0

68

32

3,1

11

7,6

1,6

6

0,7

1,8
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Átlagos
Átlagos
társamegvalódalmi
síthatóhatéság
konyság

lyek megbízható pontossággal 5-10 évre becsülhetők, így az I. ütembe tartozó projektek
száma a legmagasabb.
Valamennyi menedzsment eszközhöz kapcsolódó projekt kiemelt helyen szerepel a beavatkozási prioritási rangsorban, megvalósulásuk 2020-ig javasolt. Ennek oka, hogy működési, szabályozási, finanszírozási és intézményi típusú beavatkozások az összközlekedési
szemlélet erősítésével magas társadalmi hatékonyságot eredményeznek, hiszen a közösségi közlekedési projekteket támogatva az
egész városra kiterjedő hatással járnak a magas érintett használószám miatt. Ugyanakkor
megvalósíthatóságuk nem igényel nagy horderejű beavatkozásokat, társadalmi elfogadottságuk kielégítő és finanszírozhatóságuk
sem ütközik akadályba, hiszen viszonylag alacsony forrásigénnyel rendelkeznek.
A kerékpáros, valamint gyalogos infrastruktúra fejlesztési projektek megvalósíthatóság
szempontjából kivétel nélkül kielégítőre, illetve magasra értékelhetők.
Ezen a körön belül a kifejezetten kerékpáros
hálózati jellegű projektek legtöbbje magas
társadalmi hasznossággal és viszonylag kis beruházási költségigénnyel jár, ennek megfelelően társadalmi hatékonyságuk is többnyire
magas. A kerékpáros fejlesztések megvalósítása révén elvárt hálózati hatás érdekében
azonban az ilyen jellegű projektek megvalósítása egy ütemben, egymáshoz kapcsoltan javasolható. Ennek eredményeként ezen projektcsoport is a 2020-ig terjedő időszakban javasolt megvalósításra.
Ugyanezen eszközcsoportba tartozó projekteken belül a gazdaságélénkítő fejlesztési beavatkozások, amelyek kisszámú közlekedőt
érintenek, beruházási és működési költségük
közlekedési célú hányada alacsony mértékű,
így társadalmi hatékonyságuk magas pontszámot eredményez. Az ebbe a körbe tartozó
beavatkozások rendszerint kevéssé nagy
horderejűek, kivitelezésükhöz elkülönített, általában nem közlekedési forrás áll rendelkezésre, így a 2020-ig megvalósítandó projektek
körébe sorolhatók.
A közösségi közlekedési projektek többsége
2020-ig javasolt megvalósításra, azonban ki-

sebb számban előfordulnak 2020 és 2030 között megvalósítandó projektek is ebben a projektcsoportban. Az I. ütemben megvalósításra
javasolt fejlesztések a magas érintett használószámból eredően magas társadalmi hatékonysággal járnak. Megvalósíthatóságuk is kielégítő, hiszen nagy részükhöz nevesített forrás rendelhető, valamint a kapcsolódó engedélyezési, előkészítési eljárások is előrehaladottak. A II. illetve III. ütemben szereplő projektek jellemzően a nevesített források rendelkezésre állásának hiánya miatt, illetve a
magas beruházási igényből eredő alacsonyabb társadalmi hatékonyságból adódóan
sorolódnak hátrébb. (pl. eszközpark fejlesztés,
P+R és B+R parkolók létesítése, repülőteret
érintő fejlesztések).
A közösségi közlekedési fejlesztések kiemelt
projektje az intermodális közlekedési központ,
melynek megvalósítása kiugróan magas költséggel jár a többi közösségi közlekedési fejlesztéssel szemben, azonban létesítése az
egész városra kiterjedően érzékelhető közlekedési hatással jár, valamint hozzájárul a nagy
horderejű közlekedésifejlesztési beruházások
hatékonyságához is, megvalósítása kétség kívül elengedhetetlen. A javaslat szerint ezért a
2020-ig megvalósuló projektek közé sorolandó.
A közútfejlesztési projekteket tekintve a
többség a 2020-ig megvalósítandó fejlesztések közé tartozik. Ennek oka az, hogy a legnagyobb részük az egész városra kiterjedő hatású beavatkozás, így a magas érintett használószám magas társadalmi hasznosságot
eredményez, amely a közútfejlesztési projektekre jellemző magas beruházási költségigényt jól kiegyensúlyozza. Megvalósíthatóságuk többnyire szintén kielégítő, hiszen társadalmi elfogadottságuk jellemzően nagy, és a
finanszírozásukhoz szükséges források is elérhetőek. Ebben a körben előfordulnak útfelújításra, illetve a hiányzó kapcsolatok biztosítására irányuló beavatkozások egyaránt.

131

A 2020 és 2030 között, valamint a 2030-at követően megvalósításra javasolt projektek
mindegyike kisebb horderejű fejlesztések
közé sorolható. Mivel pontszerű, illetve városrész/szegmens szintű beavatkozásokról van
szó, a társadalmi hatékonyságuk sem kifejezetten magas, de az I. ütembe sorolt projektektől leginkább a megvalósíthatóságuk tekintetében maradnak el az alacsonyabb előkészítettségüknek és szükséges források bizonytalansága miatt.
A projektértékelés alapján előálló ütemekben
szereplő projektek közti szinergiák hozzájárulnak a kitűzött célok eléréséhez, a projektek
megvalósítása az átgondolt egymásra hatás
alapján növelik a hatékonyságot.

A projektértékelés eredményeinek területi áttekintése
Mivel a Mobilitási Terv keretében vizsgált projektek célja a beavatkozási logikából következően a jövőkép és a célrendszer elérése, ezért
a szinergiák leginkább a projektek területi eloszlásával mutathatók be. A projekteket ennek megfelelően az alábbi négy területi kategóriába soroltuk be:
 Központi városmagot érintő projektek
 Városrész központokat érintő projektek
 Egész várost átfogó projektek
 Országos projektek
A következő oldalon szereplő ábra szemlélteti
a projektek térbeli elhelyezkedését, ütemezését és prioritását.
A projektértékelés eredményeinek részletes
bemutatása
A projektlista elemeit és főbb ismérveit az 5.
mellékletben mutatjuk be.



A kerékpáros fejlesztések alapját az az elkészítendő debreceni kerékpárforgalmi
hálózati terv képezi, amely iránymutatásul szolgál a beavatkozásokhoz és azok
ütemezett végrehajtásához. A vonali és
pontszerű ütemezett kerékpáros fejlesztések egyúttal biztosítják a meglevő infrastruktúra jobb mobilitású kihasználását,
az egyéb közlekedési módokkal való fenntartható összehangolását.
 A kormányzati indikatív projektlistákon
szereplő vasútvonali fejlesztések megvalósítása hozzájárul a debreceni intermodális közlekedési központ társadalmi hatékonyságához.
A menedzsment eszközök körébe tartozó
projektek megvalósítása I. ütemben szükséges. Ezek olyan alapvető, elsősorban intézményi, illetve szabályozási jellegű beavatkozásokat ölelnek fel (többségében tervezési-, szervezési-, szabályozási-, üzemeltetési és fenntartási, valamint együttműködési és szemléletformáló tevékenységekkel összefüggő fejlesztések), amelyek társadalmi hatása jelentős, egyúttal kihatnak az infrastrukturális fejlesztések költséghatékonyságára is.





Projekt neve
Projekt rövid tartalma
Kompetencia: önkormányzati, önkormányzati és állami, állami
 Kapcsolódás fejlesztési eszközhöz
 Becsült költség (m Ft)
 Projekt típusa: konkrét vagy nem konkrét
projekt
 Finanszírozás forrása
 Megvalósíthatóság pontszám
 Társadalmi hatékonyság pontszám
 Ütemezés
 ITP-ben szerepel-e
A projektek értékelésének eredményét a 7.
mellékletben bemutatott diagram szemlélteti
az egyes projektek társadalmi hatékonyságának és megvalósíthatóságának megoszlása
alapján.
A projektek egyedi értékelési eredményei a javasolt ütemezéssel kiegészítve a 8. melléklet
tartalmazza.
A 9. mellékletben az egyes ütemekben szereplő projektek térbeli megjelenítése látható.
Felsorolásra kerültek a helyhez nem köthető
projektek is, illetve azok is, amelyek helyszíne
csak a projektelőkészítés későbbi szakaszában lesz meghatározó.
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Városmagot érintő projektek
Prior. Sorsz.
A

C

2020
után

ütem

A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

30

Bem tér kerékpáros kapcsolat kialakítása a Péterfia utcán keresztül a Kossuth térre

2020/23-ig

32

4 sz. főút mellett a Pallagi csomópont és a Benczúr utca között kerékpárút építése

2020/23-ig

13
15
18

A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

2020/23-ig

19

B

Projekt megnevezése

17

20
26
28

2020/23-ig

A Sestakerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

2020/23-ig

A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
A Dobozi kert gazdaságélénkítő környezeti megújítása (Dobozikert Akcióterülethez
rendelve)
Petőfi tér rekonstrukciója (zöldfelület)

2020/23-ig

Kassai út (Zákány utcától) kerékpáros kapcsolat a belvárosba (Kossuth tér)
Kossuth tér kerékpáros kapcsolat kialakítása a Piac utcán keresztül az Intermodális
csomópontba

2020/23-ig

2020/23-ig
2020/23-ig
2020/23-ig

29

Kerékpáros kapcsolat kialakítása a Homokkerti felüljárótól az Intermodális csomópontba 2020/23-ig

69
73

A Debreceni Egyetem Ipari Park elérhetőségének kiépítése a 33-as főút felől

2020/23-ig

Debrecen belváros csúcsidei forgalomcsillapítása program

2020/23-ig

92

City logisztika hatékonyabbá tétele (smart alkalmazások, ösztönzők)

2020/23-ig

1
2
3
7
12
14

48 sz. főút mellett meglévő kerékpárút korszerűsítése

2020/23-ig

Nagyerdei körút - Pallagi út (TEVA) közötti meglévő kerékpárút korszerűsítése

2020/23-ig

Sámsoni úton kerékpárút felújítása a 2x2 sávos átépítéssel egyidőben

2020/23-ig

A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése

2020/23-ig

Bem tér rekonstrukciója

2020/23-ig

Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

2020/23-ig

27

Böszörményi út (Füredi csomóponttól) kerékpáros kapcsolat kialakítása a Segner téren
keresztül az Intermodális csomópontba

2020/23-ig

36

Intermodális Közösségi Közlekedési Központ kialakítása Debrecenben *

2020/23-ig

57

A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele

2020/23-ig

58

Nyugati Kiskörút befejező szakaszának (III.) megépítése az érintett csomópontok
átépítésével

2020/23-ig

10
11
25
31
66
67

Nyugati Kiskörút - Hatvan utca csomópontján tervezett közpark építés

2020-2030

A Piac utca déli szakaszának forgalomcsillapított övezetté alakítása

2020-2030

Árpád tér átépítése és kerékpárút építése

2020-2030

4 sz. főút 2x2 sávos átépítésével egyidőben kerékpárút építése

2020-2030

Benczúr Gy. utca kiépítése

2030 után

4814 j. úti (Vágóhíd utca) meglévő vasúti felüljáró fejlesztése, 2x2 sávra bővítés
buszsávval és kerékpárúttal együtt

2020-2030

* Önkormányzati és állami kompetenciába tartozó projekt, a helyközi és helyi közösségi
közlekedésfejlesztési tartalma miatt

Városrész központokat érintő projektek
B

C

ütem

21

2020/23-ig

22

Kishegyesi úton keresztül a Nyugati Ipari Park kerékpáros bekötése (Kishegyesi – Határ
út)

2020/23-ig

16

A Tócóskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása

2020/23-ig

34

Kerékpárút hálózat fejlesztése (Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterülethez rendelve)

2020/23-ig

35
41
61
65

Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása

2020/23-ig

1-es villamosvonal felújítása

2020/23-ig

Határ úti ipari park elérhetőségének javítása

2020/23-ig

Debrecen város lakott külterületeinek fejlesztése 1. ütem

2020/23-ig

68
70
71
72
74
33
39
2020
után

Projekt megnevezése
METRO csomóponttól KIKA Áruházig járda kiépítése

Az egykori Magyar Gördülőscsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb
megközelíthetőségének biztosítása

2020/23-ig

Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása

2020/23-ig

Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása

2020/23-ig

Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása

2020/23-ig

A Déli Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem

2020/23-ig

Panoráma út és 47. sz.főút között kerékpárút kiépítése

2020-2030

Repülőtéri logisztikai infrastruktúra-fejlesztés

2030 után

46

A debreceni repülőtér terminál épület város elérhetőség javítása érdekében közösségi
közlekedés fejlesztése

2020-2030

59

Lóskúti utca Kishegyesi út felőli és a Határ út felőli összeköttettése szintbeli vasúti
kereszteződéssel

2020-2030

64

DELOG ipari park elérhetőségének javítása

2030 után

Országos projektek
Prior. Sorsz.

állami kompetencia

Prior. Sorsz.

Eszközcsoportok
színkategóriája
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Kerékpáros- és gyalogos infrastruktúra-fejlesztési projektek
Közösségi közlekedésfejlesztési projektek
Közútfejlesztési projektek
Menedzsment eszközök körébe tartozó projektek

Prioritás
A
B
C

magas
közepes
megfelelő

Projekt megnevezése

ütem

48
49

Debrecen - Nagyvárad vasútvonal felújítása és fejlesztése
Püspökladány – Biharkeresztes vasútvonal tervezett villamosítása

2020/23-ig

50

Püspökladány–Debrecen, Apafa vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állimás részleges
átépítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése

2020/23-ig

51
52
62
63
76
77
78
79
80

Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció

2020/23-ig

Debrecen–Nyírábrány vasútvonal korszerűsítésének előkészítése

2020/23-ig

33 sz. főút (Nyíl utca) és a városi belső körgyűrű zárása, teljes kiépítése
35 sz. főút felújítása, négysávosítása
4814 sz. út (Vágóhíd utca) felújítása és 2x2 sávra bővítése a vasúti felüljárótól kelet felé

2030 után

2030 után
2020-2030
2030 után

Debrecen város külső közlekedési körút építésének I. üteme

2020-2030

Debrecen város külső közlekedési körút építésének II. üteme

2020-2030

M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti szakasz megval.

2020/23-ig

48 sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése

2020/23-ig

81

471 sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakasz és Debrecen belterület (Sámsoni út)
fejlesztése

2020/23-ig

82

4 sz. főút korszerűsítése Hajdúszoboszló és Debrecen között

2020-2030

83

M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és 481. sz. főút
megvalósítása

2020/23-ig

84

GSM-R távközlési hálózat kiépítése

2020/23-ig

A közlekedési mutatók (közlekedési szerkezetet bemutató utazásszámok, szolgáltatási
színvonalat, fizetési hajlandóságot feltáró felmérések) vonatkozásában azonban nehézséget jelent, hogy más könnyen elérhető mutatókkal nem helyettesíthetők. Ha néhány cél
esetében egy alacsonyabb relevanciájú, de
más forrásból elérhető mutató alkalmazható
lenne, akkor is más célok érdekében szükséges a vizsgálatoknak egy minimum szintjét
önállóan elvégezni.

6. A MOBILITÁSI
TERV MEGVALÓSÍTÁSA
6.1. INDIKÁTOROK, MONITORING RENDSZER
INDIKÁTOROK

INDIKÁTOROKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Az indikátorok mérőszámok, melyek az elvégzett beavatkozások hatását, vagy célok teljesülését számszerű formában bemutatják.
Az output indikátorok a beavatkozások/fejlesztések egyszerű fizikai kimeneteleit mérik
(pl. létrehozott infrastruktúra hossza, beszerzett járművek száma, szolgáltatási teljesítmény stb.)
Az eredmény indikátorok a közvetlen, a közlekedési rendszer jellemzőiben bekövetkező
változásokat mérik, a hatásindikátorok pedig
a tágabb, közvetlenebb társadalmi szinten jelentkező hatásokat. A megkülönböztetésre jó
példa, hogy eredményindikátornak tekintjük a
közösségi közlekedés ösztönzésével megváltozó közlekedési szerkezet mutatókat, mely a
beavatkozások közvetlen, közlekedési rendszeren belüli eredményét méri. Hatások szintjén azonban azt kell mérni, hogy mindez milyen hatást gyakorol a társadalmi jólétre és
fenntarthatóságra, vagy az átfogó célok teljesülésére, ezért hatásindikátorként már a kibocsátások csökkenéséből és energiamegtakarításból származó társadalmi hasznok jelennek meg.
A közlekedési területen az indikátorok viszonylag jól megfogalmazhatók, mérésükre,
becslésükre létezik bevált és elfogadott módszertan9.

Az indikátorok értékelésénél figyelembe vett
legfontosabb kritériumok a SMART rendszer
szerint a következők:


specifikus (specific): jól definiált, körülhatárolt,
 mérhető (measurable): az eredmény
számszerűsíthető és az értelmezhető,
 elérhető (achievable): a jelenlegi színvonalnál jobb, erőfeszítésekkel, de reálisan
elérhető,
 releváns (relevant): a szereplő kompetens, valós jogkörrel rendelkezik a cél elérését illetően,
 időben korlátozott (time bounded): határidőhöz, mérföldkőhöz rendelhető.
Ezen túl az iránymutatásnak megfelelően törekedtünk arra, hogy a döntéshozók és a közönség számára közérthető indikátorokat fogalmazzunk meg.
Az indikátorok csoportjaihoz tartozó mérési
és vizsgálati módszerek a Monitoring rendszer
c. fejezetben kerülnek bemutatásra. A javasolt
indikátor készlet teljes körét eszközökhöz rendelten a 4. melléklet tartalmazza.

9

Iránymutatás a monitoring stratégia kidolgozásához és az indikátorok kiválasztásához; Advice
on selecting indicators for sustainable transport;

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/C2%20Selecting%20Indicators%20Report%20(09-04-08).pdf
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EREDMÉNYINDIKÁTOROK
Indikátor

Kapcsolódó cél

Kibocsátások volumene*

AT1, AK1, M1,
M2

ezer tonna CO2
egyenértékes

Balesetek száma

AT1

darab baleset

Célzott társadalmi csoportok keresletének
növekedése

AT2

nem értelmezhető

Megfigyelt közterületek nagysága

AT3

m2

nincs adat

Bűnesetek száma

AT3

darab bűneset

nincs adat

Infrastruktúra állapot következtében felmerült műszaki kár

AT3

ezer forint

Közlekedési igény és mód szerinti összetétel változása

AT4, I2, I3, K1,
K2, K3, K4, K5,
K6, N1, N2

%

Zöldfelületek, közösségi terek, forgalomcsökkentett területek

AK2

m2

Kibocsátásintenzitás

AK3

g CO2 egyenértékes/járműkilométer
személygépjármű

AG1

forint/nap

nincs adat

AG2

forint/nap

nincs adat

Társadalmilag hasznos területhasználat

I5

forint

jelenleg nincs mérés

Infrastruktúra szolgáltatási szintje

K6, N1, M3, N2

pontszám

jelenleg nincs mérés

P+R parkolók kihasználtsága

M4

%

Gazdasági tevékenységgel összefüggő
utazási idő és költség
Munkavállalással kapcsolatos utazási idő
és költség

Mértékegység

Kiinduló érték

Célérték (2020)

Célérték (2030)

Adatforrás

238,096

250,055

256,804

forgalmi becslés, jármű összetétel
becslés, belső számítás

380
jelenleg nincs mérés

csökken

csökken

nő

nő

nő

nő

csökken

csökken

jelenleg nincs mérés

csökken
közösségi: 37%
közösségi: 36%
gyalogos, kerékpáros: gyalogos, kerékpá26%
ros: 26%
egyéni motorizált:
egyéni motorizált:
38%**
38%
nincs adat
213

nincs adat

rendőrségi statisztika

211

rendőrségi statisztika
belső számítás

forgalmi becslés

önkormányzati statisztika

nő
209

csökken

csökken

csökken

csökken

nő

nő

nő

nő

nő

nő

* a személyforgalomra vonatkozó kibocsátás (egyéni motorizált közlekedés, helyi és helyközi közösségi közlekedés)
**kerekítés eltérésből!
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létrehozandó mérési rendszer

csökken
közösségi: 35%
gyalogos, kerékpáros: 27%
egyéni motorizált: 38%

nő

rendőrségi statisztika

jármű összetétel becslés, belső
számítás
forgalmi becslés, belső számítás
forgalmi becslés, belső számítás
belső számítás
létrehozandó mérési rendszer
önkormányzati statisztika

HATÁSINDIKÁTOROK
Indikátor

Kapcsolódó cél

Kibocsátások társadalmi költsége*

AT1, AT4, AK1,
AK3, I2, K1, K2,
K6, N1, N2, M1,
M2, M4

Balesetek társadalmi költsége

AT1, I2

Mértékegység

Kiinduló érték

Célérték (2020)

Célérték (2030)

forint**

810 millió

850 millió

870 millió

forint

16 milliárd

AT2, AT3, AK2,
I3, I5, K3, K4, K5, pontszám
N1, N2, M3
AT4, AK3, K1,
Felhasznált erőforrások társadalmi költK2, K6, M1, M2, forint
sége
M4, N1, N2
A gazdasági tevékenység közlekedési ráAG1
forint
fordítása
Használói elégedettség

Munkavállalással kapcsolatos közlekedési
AG2
ráfordítások

forint

jelenleg nincs mérés

jelenleg nincs mérés
jelenleg nincs mérés
jelenleg nincs mérés

Adatforrás
forgalmi becslés, jármű összetétel becslés, belső számítás
rendőrségi statisztika, belső
számítás

csökken

csökken

nő

nő

csökken

csökken

forgalmi becslés, jármű összetétel becslés, belső számítás

csökken

csökken

forgalmi becslés, jármű összetétel becslés, belső számítás

csökken

csökken

forgalmi becslés, jármű összetétel becslés, belső számítás

létrehozandó mérési rendszer

* a személyforgalomra vonatkozó kibocsátás (egyéni motorizált közlekedés, helyi és helyközi közösségi közlekedés) alapján
** 2015-ös árszinten, 11€/co2e tonna értékkel számolva, 310,1HUF/EUR árfolyamon
A táblázat csak az indikátorokhoz tartozó kiinduló és célértékeket tartalmazza (ahol az hozzáférhető és meghatározható volt), a kapcsolódó beavatkozás
nélküli előrejelzéseket a fenntarthatósági leírások mutatták be a Horizontális kérdések fejezet (71-82. oldal) alatt.
Az indikátorok csoportjaihoz tartozó mérési és vizsgálati módszerek a következő, Monitoring rendszer c. fejezetben kerülnek bemutatásra.
Az egyes indikátor értékek mérése minimálisan a Mobilitási Terv 2 évenkénti felülvizsgálata során történik.
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nyezet élhetősége, az utastájékoztatási és intelligens szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
valamint a gyalogos, a kerékpáros és a közúti
infrastruktúra.
A felmérésre a legalkalmasabb, bár kétségkívül munkaigényes módszer a lehetséges használók fizetési hajlandóságának felmérése.
Célja, hogy meghatározza, hogy hogyan fejezhető ki az utasok hasznosságának a változása,
milyen tényezőkkel írható le és ezek a tényezők milyen kapcsolatban vannak egymással.
Az utazási indokok, utaspreferenciák, kínálati
jellemzők felmérésének eredményei alapján
felállítható az utazási szokásokra vonatkozó
hasznossági függvény.
A közösségi közlekedési rendszerre vonatkozó használói elégedettséget leíró hatás-indikátorok a közösségi közlekedés szolgáltatási
színvonalát leíró minőségi ismérvekből képzett, fontossággal súlyozott indexek alapján
képezhetők. Az eredmény-indikátorok előnye,
hogy azokat rendszerint a közlekedési közszolgáltatók maguk is előállítják. A szolgáltatási színvonal mérésének eszközeiként
ugyanis helyet kapnak a megbízókkal kötött
közszolgáltatási szerződésekben az elvárások
tejlesülésének ellenőrzése érdekében. Az
eredmény-indikátorok képzéséhez szükséges
információ többek között a járatsűrűség, a
menetrendszerűség, a lefedettség, az akadálymentesítés vagy az intermodalitás foka.
A monitoring rendszer indikátor értékeinek
mérési gyakorisága alapvetően a Mobilitási
Terv 2 évenkénti felülvizsgálatához kapcsolódik. Azon indikátorok esetén, melyek gyakoribb mérése (kisebb beavatkozások után) kivitelezhető és észszerű költségek felmerülésével jár, a mérés gyakrabban is elvégezhető (pl.
közösségi közlekedési utasok száma P+R parkolók kihasználtsága vagy a közösségi közlekedés okozta kibocsátások mérése esetén havonta).

MONITORING RENDSZER
A közlekedési indikátorokról általában elmondható, hogy könnyen definiálhatók, jó lefedést biztosítanak, a célokhoz jól hozzárendelhetők, de önálló mérést igényelnek. Más
eredetű adatgyűjtések, mérések eredményei
nagyon korlátosan, csak egyedi esetekben
használhatók erre a célra, de a teljes stratégia
nem fedhető le velük, így a szükséges önálló
méréseket olyan tárgyra célszerű szabni, hogy
minden cél esetében megfelelő indikátor legyen képezhető.
A javasolt indikátor készlet a mérési módszerek figyelembe vételével került meghatározásra. Az indikátor készlet alapvetően több
alapadat körre támaszkodik. A közlekedési
teljesítmények nyomon követésének alapvető
pillére a forgalmi becslések felhasználása,
amelyek már kidolgozott, jól működő módszertanra alapozva viszonylag jól hozzáférhető adatokat biztosítanak. Kiemelt adat
emellett a használók elégedettségének általános felmérése, illetve azon belül specifikusan a közösségi közlekedéssel való megelégedettség elkülönült vizsgálata. Önálló mérési
rendszer felállítására azonban nem minden indikátor esetében van szükség, hiszen bizonyos
költség-, és egyéb tényadatok a jelenlegi nyilvántartási rendszerekből is kinyerhetők.
A forgalmi vizsgálat alapján levezethető az
eredmény-indikátorok képzéséhez szükséges
tényezők közül többek között a relációnkénti
forgalmi igény, a közlekedési mód szerinti
összetétel, a forgalmi teljesítmények, valamint a módválasztási preferenciák. A hatás-indikátorok a jól megalapozott módszertani lehetőségek palettájából alapvetően háztartásfelvételi eredményekre, Stated Preference
modellekre vagy forgalomszámlálási adatokra
támaszkodhatnak.
A használók elégedettségének felmérésének
különös jelentősége van, hiszen a felmérésekből származó eredmények a használók, utasok
valósan létező igényeit és elvárásait teszik
kézzelfoghatóvá. A felmérés tárgya lehet többek között a használók, utasok értékítélete
alapján a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége, a biztonságérzet, a városi kör-
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szemlélet, alapelvek elterjesztése, a mindennapi munkavégzésben pedig annak alkalmazása. Ezen szemléletformálási feladatot az önkormányzat saját szervezetén belül is megvalósítja, míg a további szereplők felé gesztorként, a partnerségi folyamat szervezőjeként
működik közre.
A megvalósítás során az önkormányzaton belül a stratégiai tervezésben és konkrét fejlesztések előkészítésében, illetve a városüzemeltetési feladatok ellátásában részt vevő kollégák közötti együttműködés, rendszeres konzultáció kereteit a Mobilitási Terv tervezési fázisában kialakított Önkormányzati Munkacsoport (ÖMCS) további működtetése, illetve
szükség szerinti bővítése biztosíthatja. Az
ÖMCS megfelelő kerete lehet az önkormányzaton belüli vertikális és horizontális együttműködésnek, biztosítva, hogy a szervezeten
belül, a különböző ágazatok, tématerületek
képviselői ne csak ad-hoc jelleggel, illetve
konkrét problémák kapcsán egyeztessenek,
közöttük a mobilitási kérdésekhez kapcsolódóan folyamatos, összehangolt munkavégzés
valósulhasson meg.
Hasonló módon, a Mobilitási Terv kidolgozása
során kiépült kapcsolati rendszerre alapozva,
az Önkormányzat és a fejlesztések megvalósításában, városüzemeltetésben résztvevő vállalatok, civil szervezetek és gazdasági szereplők közötti rendszeres, a Mobilitási Terv szemléletével átitatott kommunikáció folytatása is
elengedhetetlen.
A partnerség tágabb térségi és szakmai kereteinek biztosítására a város és vonzáskörzetének mobilitási kérdéseivel foglalkozó szakmai
munkacsoport (Mobilitási Munkacsoport) létrehozása javasolt a fejlesztések összehangolt
megvalósítása érdekében.
A partnerség építésének egy másik, elsősorban a lakossági, de akár a szakmai véleményeket érintő naprakész ismeretek fenntartására
irányuló eszköze lehet a "social media listening", a város bekapcsolódása az internetes
fórumok, közösségi oldalak életébe, hallgatóként és akár aktív résztvevőként (tájékoztatás,
válaszadás problémafelvetésekre, panaszokra
– városfejlesztés, városüzemeltetés és azon
belül közlekedésfejlesztés terén).

6.2. CSELEKVÉSI TERV
A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETI KERETEI
PARTNERSÉG
Debrecen és vonzáskörzete közlekedési rendszerének fejlesztése csak a szereplők közötti
szoros együttműködéssel valósítható meg hatékonyan. A fenntartható városi mobilitási
tervre alapozott közlekedésfejlesztés egyik
sajátossága a stratégiai tervezéstől a konkrét
projektek előkészítésén és megvalósításán keresztül a fejlesztések eredményeinek fenntartásáig tartó széles körű partnerség megvalósítása. A partnerségi feladatok kiterjednek továbbá a Mobilitási Tervhez kapcsolódó visszacsatolásokra, illetve a stratégia ezek mentén
való folyamatos fejlesztésére is.
A partnerségi folyamatok során az elsődleges
feladat tehát az egyes beruházások érintettjeinek, a későbbi használóknak a lehető legmagasabb szintű bevonása a programozásba, a
projektek előkészítésébe és megvalósításába,
valamint hatásaik nyomon követésébe, biztosítva ezáltal az egyes fejlesztések, valamint a
közlekedéspolitika egészének széleskörű elfogadottságát, illetve ezek iránt való erős elkötelezettséget.
A partnerség érdemi megvalósításához kapcsolódó feladatok elérését több, a korábbi fejezetekben részletesen bemutatott menedzsment eszköz is támogatja, így


a Mobilitási Terv elveinek illesztése a városi tervezés, szabályozás rendszerébe
(ME2), elsősorban az önkormányzaton belüli együttműködés fejlesztésében
 Üzemeltetői, döntéshozói intézményi hatékonyság javítása (ME10), valamint Intézményi rendszer javítása (ME12) az önkormányzat és intézményei közötti kapcsolatok szervezettebbé tételével, illetve
ezek kiterjesztésével a térségi, szakmai
szervezetek irányába
A partnerség folyamatos és szervezett keretek
között történő megvalósításával a résztvevők
körében (ágazatoktól függetlenül) elérhető a
Fenntartható Mobilitási Tervben lefektetett
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A megvalósítás időszakára vonatkozó partnerségi lépések keretei, eszközei és cselekvési
terve részletesen a tervezési fázishoz hasonlóan, Partnerségi Tervben kerülhetnek meghatározásra.

A projektek megvalósításának II. ütemében
(2020-2030) elsősorban az I. ütemben előkészített fejlesztések megvalósítására kerülhet
sor, illetve a távlatban szükséges fejlesztések
előkészítése kezdődik meg. Itt kerül sor, az I.
ütemben bevezetett menedzsment eszközök
működésükkel párhuzamos kiértékelésére is.
Ebbe a körbe a nevesített forrással nem rendelkező, társadalmi hatékonyság szempontjából kevésbé kielégítő projektek tartoznak.
Végül a III. ütemben kapnak helyet az előző
két ütembe nem besorolható projektek, amelyek távlati beavatkozási lehetőségként értékelhetők (megvalósításuk 2030-at követően
javasolt mérlegelésre).
A projektek megvalósításának ütemezése
alapján meghatározható feladatok a következő táblázatban kerültek összefoglalásra:

ÜTEMTERV
A megvalósítás ütemezése a projektek értékelésének eredményeként volt meghatározható. A projektek megvalósításának I. ütemében (2016-2020) elsősorban az I. ütembe sorolt fejlesztések előkészítése és megvalósítása, a II. ütembe sorolt fejlesztések előkészítése, valamint a menedzsment eszközök előkészítése és megvalósítása kezdődhet el.
Ebbe a körbe tartoznak:




a nevesített forrással rendelkező, vagy
a nevesített forrással nem rendelkező, de
társadalmi hatékonyság szempontjából
kielégítő, vagy
a nevesített forrással nem rendelkező,
társadalmi hatékonyság szempontjából
kevésbé kielégítő, de előkészített projektek.

I. ütem
(20162020)

Tevékenység/Feladat
Fejlesztési eszközökbe tartozó projektek
Az I. ütemben szereplő projektek előkészítése
Az I. ütemben szereplő projektek megvalósítása
A II. ütemben szereplő projektek előkészítése
A II. ütemben szereplő projektek megvalósítása
Távlati fejlesztések előkészítése
Távlati fejlesztések megvalósítása
Menedzsment eszközökbe tartozó projektek
Az I. ütemben szereplő projektek előkészítése
Az I. ütemben szereplő projektek bevezetése
Az I. ütemben szereplő projektek működése és kiértékelése
A projektek ütemezése
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II. ütem
(20202025)

II. ütem
(20252030)

III.
ütem
(2030-)

6.3. KÖLTSÉG- ÉS FINANSZÍROZÁSI TERV


Forrással még nem rendelkező projektek
esetében önkormányzati költségvetés,
vagy további EU, központi költségvetési
vagy forrás vonható be.
A következő táblázat az önkormányzati, illetve önkormányzati és állami kompetenciába
tartozó projektek várható összköltségét mutatja be finanszírozási forrás, javasolt ütemezés, illetve a projekt csoportja alapján.
A 2020-ig megvalósítani javasolt projektek jelentős része rendelkezik vagy potenciálisan
rendelkezik finanszírozással.

KÖLTSÉGTERV
A költségterv célja a stratégia által javasolt
projektek várható beruházási költségeinek bemutatása a vizsgálati időtávon.
A stratégia vizsgálati időtávja a 2016-2030 közötti időszak, továbbá kitekintéssel rendelkezik a 2030 utáni időszakra vonatkozóan. A legtöbb projektet ezen időtáv elején javasoljuk
megvalósítani. Ennek oka az, hogy az időszak
elején várható eseményekre/jelenségekre
pontosabb előrejelzés készíthető, így az
azokra adandó válasz is konkrétabb lehet.
A következő táblázatban eszközcsoportonként mutatjuk be a különböző időszakokra
jutó önkormányzati vagy önkormányzati és állami kompetenciába tartozó beruházások öszszegeit.
2020-ig
kerékpáros
és gyalogos
közlekedés
közösségi
közlekedés
közúti közlekedés
menedzsment eszköz
Összesen

20202030

2030
után

2020-ig
kerékpáros
és gyalogos
közlekedés
közösségi
közlekedés
közúti közlekedés
menedzsment eszköz
Összesen

Össz.

10,1

5,8

0,6

16,5

44,8

16,2

14,4

75,4

35,8

1,8

1,5

39,1

2030
után

Össz.

8,8

8,8

25,2

25,2

34,7

34,7

3,2

3,2

71,9

71,9

Forrással rendelkező fejlesztések (milliárd forint)

5,8
96,5

A 2020-ig megvalósítani javasolt és külső (EUs illetve központi költségvetésből) nem finanszírozható önkormányzati projekteken belül a
legnagyobb tételt a DKV Zrt. eszközparkjának
megújítása jelenti – a fennmaradó projektek
összköltsége nem tekinthető jelentősnek.

5,8
23,8

16,5

136,8

A várható beruházási költségek az egyes időszakokra (milliárd forint)

2020-ig
kerékpáros
és gyalogos
közlekedés
közösségi
közlekedés
közúti közlekedés
menedzsment eszköz
Összesen

FINANSZÍROZÁSI TERV
A finanszírozási tervben a projektek jelenleg
ismert paraméterei alapján kerültek meghatározásra a beruházási költségek lehetséges forrásai:


20202030

Forrással rendelkező projektként értelmezhetők azok a projektek, amelyek EU-s
finanszírozásra és/vagy költségvetési források már biztosítottak.

20202030

2030
után

Össz.

1,4

5,8

0,6

7,8

19,6

16,2

14,4

50,2

1,2

1,8

1,5

4,5

2,4
24,6

2,4
23,8

16,5

64,9

Forrással még nem rendelkező fejlesztések (milliárd forint)
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PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI KOCKÁZATOK

6.4. KOCKÁZATKEZELÉSI TERV

Az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan
makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, a saját forrás előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok.
Az ilyen típusú kockázatok megelőzése a gondos projekttervezéssel valósítható meg leghatékonyabban, emellett a kockázat hatását
csökkentheti, ha az elsődleges forrás mellett
más, legalább a beruházást részben finanszírozó forráslehetőségek felkutatása is megtörténik a projekt megkezdését megelőzően.

Jelen fejezetben azon kockázatcsoportok kerülnek azonosításra, melyek jelentősen befolyásolhatják a Mobilitási Tervben foglaltak sikeres megvalósítását.
Az egyes kockázatcsoportokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerül egy-két jellemző kockázat is, azonban ezek teljes körű bemutatása
ezen a tervezési szinten nem lehetséges, hiszen számos, az egyes fejlesztési projektekhez közvetlenül kapcsolódó, konkrét kockázat
merülhet fel, amely befolyásolhatja a város
fenntartható közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó lehetőségeit.

MŰSZAKI KOCKÁZATOK
Műszaki kockázatok mind a projektek megvalósítása, mind későbbi üzemeltetése során felléphetnek, melyek drágíthatják a beruházást,
vagy az üzemeltetést, szélsőséges esetben
akár el is lehetetlenítheti a fejlesztést.
Az ilyen típusú kockázatok megelőzése a lehetőségek szerinti legrészletesebb tervezéssel,
kezelése tartalékkeret beállításával, illetve
szükség szerinti felhasználásával lehetséges.

INTÉZMÉNYI KOCKÁZATOK
A fejlesztések megvalósítására kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő
szétosztása, továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek kockázatot.
Az intézményi kockázatok minimalizálásához
járulnak hozzá a már a jelen terv előkészítési
fázisában létrehozott munkacsoportok, melynek tagjai folyamatosan részt vesznek, egyeztetnek a fejlesztések kidolgozása és megvalósítása során is.

TÁRSADALMI KOCKÁZATOK
A társadalmi kockázatok alatt elsősorban a lakosság egyes fejlesztésekkel szemben való ellenállását kell érteni. Negatív lakossági hozzáállás esetén az egyébként támogatott beruházások elfogadottsága is csökkenhet, szélsőséges esetben olyan mértékben, hogy el kell állni
az adott projekt megvalósításától.
A társadalmi kockázatok minimalizálására folyamatos kommunikációt szükséges folytatni
a lakossággal a tervezett fejlesztésekről, ilyen
módon bevonva minél nagyobb kört már a tervezett projektek előkészítésébe is.

JOGI-KÖZBESZERZÉSI KOCKÁZATOK
A törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet, illetve egyes, - főként összetett
- beruházások kapcsán a közbeszerzési eljárás
elhúzódása okozhatja a megvalósulás csúszását. Mindezek figyelembe vétele kiemelt fontosságú feladat.
A jogszabályi változások hatásaiból eredő
kockázat elkerülése nem lehetséges, hatásainak minimalizálása a lehető legkorábbi felkészüléssel lehetséges.
A közbeszerzési eljárások lehető legrészletesebb előkészítése, a szabályok szerinti lebonyolítása csökkenti az eljárások csúszásának
veszélyét, azonban ez teljes mértékben nem
küszöbölhető ki, így a projektek ütemezésének tervezése során tartalékidő beállítása
szükséges.
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1. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
Rövidítés
B+R

Jelentés
Bike and Ride / Kerékpározz és utazz tovább! (kerékpárparkoló a közösségi közlekedési megállóknál)

CAF Urbos

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Urbis (a spanyol villamosgyártó Debrecenben közlekedő típusa)

CNG

Compressed Natural Gas (folyékony földgáz hajtóanyag)

CSR

Corporate Social Responsibility / Foglalkoztatók Társadalmi Felelősségvállalása

DELOG

Debreceni Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park

DKV Zrt.

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

ÉMKK Zrt.

Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

ETCS

European Train Control System / Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer

GDP

Gross Domestic Product / Bruttó Nemzeti Össztermék

IC

InterCity

ICAO

International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

ICT

Information and Communication Technology / Információs és Kommunikációs Technológia

IKKK

Intermodális Közösségi Közlekedési Központ

IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

IT

Information Technology / Információs Technológiák

ITP

Integrált Területi Program

ITS

Integrált Településfejlesztési Stratégia

ITS

Intelligent Transport Systems / Intelligens Közlekedési Rendszerek

K+R

Kiss and Ride / Szállj ki és utazz tovább! (rövid idejű várakozóhely)

KCSV-6

A GANZ „Közúti Csuklós Villamos” járműtípusa

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

LPG

Liqiufied Petroleum Gas (folyékony szénhidrogén gáz, autógáz)

MÁV Zrt.

Magyar Államvasutak Zrt.

MGM

Magyar Gördülőcsapágy Művek

NEJP

Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform

NES

Nemzeti Energiastratégia

NESZIP

Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform

NETA

Nemzeti Turisztikai Adatbázis

NFFK

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia

NKIS

Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

NKP

Nemzeti Környezetvédelmi Program

OFTK

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

OTrT

Országos Területrendezési Terv

P+R

Park and Ride / Parkolj és utazz tovább! (közösségi közlekedési megállónál kialakított autóparkoló)

QR code

Quick Response Code (mobiltelefonnal leolvasható pontkód, mobilkód)

SSC

Shared Service Center / Szolgáltató Központ

SUMP

Sustainable Urban Mobility Plan / Fenntartható Városi Mobilitási Terv

SZMSZ

Szervezeti és Működési Szabályzat

TEN-T

Trans-European Transport Network

TINA

Transport Infrasturcture Needs Assessment

TOP

Terület és Településfejlesztési Operatív Program
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2. MELLÉKLET: FOGALOMTÁR
Fogalom

Magyarázat

Agglomeráció

Olyan többségében egy (de akár több) központú településrendszer, amelyben a
települések egymással szoros infrastrukturális, gazdasági, szolgáltatási és kulturális kapcsolatban állnak. Az agglomerációkat általában magas népsűrűség és
gazdasági aktivitás jellemzi.

City logisztika

Magába foglalja a városon belüli szervezett áruellátást, az áruszállítás folyamatának rendszerét, a szabályozott tehergépjármű forgalom kezelését az energiafelhasználás és negatív gazdasági és környezeti hatások minimalizálásának figyelembevételével.

Elővárosi személyszállítási szolgáltatás

A főváros vagy megyei jogú város és annak legfeljebb 70 km-es vonzáskörzete
között végzett személyszállítási szolgáltatás*

Forgalmi modellezés

A közlekedési hálózatot, áramlatokat leíró, a szükségletek figyelembe vevő számítógépes térinformatikai eszköz és eljárás, amellyel vizsgálható a forgalom lefolyása, ill. a kiinduló helyzethez képest előre becsülhetők a beavatkozások megvalósításával várható forgalmi áramlatok, hatások, változások.

Ingaforgalom

Települések között napi rendszerességgel végzett helyváltoztatás.

Intelligens közlekedési
rendszerek (ITS)

„Az intelligens közlekedési rendszerek/szolgáltatások (ITS) információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén (beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és az úthasználókat) a forgalomszabályozásban és a mobilitás kezelésében, valamint a más közlekedési módokhoz való
kapcsolódáshoz.”**

Intermodalitás

Közlekedési módok egymáshoz kapcsolódása egy helyváltoztatáson belül.

Intermodális
csomópont (intermodális központ)

A különböző közlekedési módok térben és időben összeszervezett átszállási lehetőséget biztosító pontja, helye.

Járat

A törvény keretében meghatározott jármű a menetrendben meghatározott útvonalon és időrendben történő közlekedése*

Kompakt város

Olyan városi forma, amely a magas laksűrűséget és vegyes területhasználatot
helyezi előtérbe. Az elképzelés alapja, hogy a város felépítése az aktív közlekedési módok használatára ösztönözze az ott élőket, amit az elérhető szolgáltatások közelségével ér el. Egyik fontos eleme a hatékony közösségi közlekedési
rendszer, a cél a városi energiafelhasználás, és ezáltal a környezetterhelés minimalizálása.

Közforgalmú közlekedés

Az a közlekedési rendszer amelyet „a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében - bárki igénybe vehet”.*

Közösségi közlekedés /
közösségi közforgalmú
közlekedés

Az a közlekedési mód, amely közösségi közlekedési eszközzel bonyolódik le. Közösségi közlekedésnél (szemben az egyéni közlekedéssel) az utasnak – utazásának időpontja és útvonala tekintetében – alkalmazkodnia kell mások igényeihez,
mivel a személyszállítás másokkal együtt, a közforgalmú közlekedési eszköz
megosztott használatával történik, útvonalhoz és menetrendhez illesztetten.

Közösségi közlekedés
előnyben részesítése

A közösségi közlekedési jármű haladását segítő, az egyéni közlekedési járművel
szemben prioritást élvező leginkább forgalomtechnikai (esetenként infrastruktúra-fejlesztési) megoldások összessége, amelynek révén a közforgalmú jármű
eljutási ideje a korábbi állapothoz képest csökkenthető.

Mobilitási igény

Az emberek közlekedési, helyváltoztatási igényei, mennyiségi és a velük szemben támasztott minőségi elvárás leképezésével.
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Fogalom
Mobilitás
ment

Magyarázat
menedzs-

A mobilitás-szervezés a közlekedési módválasztásra illetve a mobilitási igény
nagyságára is jelentős befolyással bír. A mobilitás menedzsment a fenntartható
közlekedés népszerűsítése, valamint a gépkocsi használatnak az utazók szemléletének, hozzáállásának és viselkedésének a megváltoztatásával történő visszaszorítása is egyben. A mobilitás-menedzsment a keresletre irányul, nem a kínálatra, és magába foglalja nem csak a személyszállítást, hanem az áruszállítást is.

Motorizált egyéni közlekedés

Mindazon személyszállítási módok összessége, amelyek nem tartoznak a közösségi közlekedés és a nem motorizált egyéni közlekedési formák közé. A motorizált egyéni közlekedés ezen értelme szerint magába foglalja az egyéni gépjármű-közlekedést, a taxizást vagy pl. minden olyan beépített erőgéppel hajtott
jármű közlekedését, amelyet személyszállításra más módon – pl. megosztással
– vesznek igénybe.

Nem motorizált egyéni
közlekedés

Aktív közlekedési módon végzett helyváltoztatás: gyaloglás, kerékpározás, stb.

Parkolás menedzsment

A parkolás menedzsment olyan rendszer, amely támogatja az egyéni utazói döntéseket a parkolás előtt és közben. Információval látja el az utazót az egyéni igények kielégítése érdekében, és közben olyan dinamikus díjszabást működted,
amely kedvezőbb parkolási kapacitáskihasználást eredményez.

Személyszállítási közszolgáltatás

Az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerint, közszolgáltatási szerződés
alapján végzett személyszállítási szolgáltatás.

Smart City

Olyan településfejlesztési koncepció, amelyben átgondoltan és innovatív módon
alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket és technológiákat (ICT) a település erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi gazdaság élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a lakosság
életminőségének javítása érdekében.**

* 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
** ITS Direktíva 2010
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3. MELLÉKLET: MEGVALÓSULT PARTNERSÉGI LÉPÉSEK
ÖSSZEFOGLALÓJA
téma

időpont

elvégzett feladatok

Projektindító egyeztetés

2016.01.12

A debreceni SUMP dokumentum elkészítésének részletes feladat és
ütemtervének, valamint a módszertani szempontok áttekintésére
(adat- és információ szolgáltatás áttekintése, partnerség kereteinek
áttekintése).

Megbízói kooperáció

2016.02.03

Adatszolgáltatás helyzetének áttekintése, a forgalmi modell szükségszerűségének átbeszélése, a projektlista elsőkörös kialakítása és
a Partnerségi Terv véglegesítése.

Megbízói kooperáció

2016.02.29

Adatszolgáltatás egyeztetése, projektlista áttekintése, megbeszélése, mobilitási kérdőív átbeszélése.

Mobilitási kérdőív

2016.03.04-20

A Mobilitási terv helyzetelemzési szakaszában került kiküldésre a
mobilitási kérdőív, mely elsősorban a jelenlegi közlekedési helyzetre, a megoldandó problémákra koncentrált. A kérdőív mindenki
számára hozzáférhető volt a város honlapján, melyet 1733 fő töltött
ki.

Megbízói egyeztetés

2016.03.10

Projektlista egyeztetése az önkormányzati munkacsoporttal és a
helyi egyeztető munkacsoporttal.

Helyi egyeztető munkacsoporti ülés

2016.03.23

SUMP folyamat és a partnerség szerepének (azon belül a Helyi
egyeztető munkacsoport - HMCS szerepének) ismertetése. Helyzetértékelésről szóló rövid beszámoló (prezentáció alapján). Mobilitási kérdőív első eredmények ismertetése (prezentáció alapján).
Problémák – célok meghatározásának módszertana, majd a
résztvevők első észrevételeinek, javaslatainak áttekintése.

Megbízói kooperáció

2016.04.14

A probléma és célfa áttekintése

Sajtóanyag megjelenés

2016.04.26

Sajtóanyag megjelenítése a készülő Mobilitási Tervről, melyben a
stratégiai dokumentum legfontosabb céljai, valamint a mobilitási
kérdőív eredményei kerülnek bemutatása.

Áramvonal – Közlekedéssel a
környezetért. XI. Regionális
Közlekedési Konferencia

2016.04.27

Fenntartható városi mobilitás-tervezés Debrecenben címmel előadás
került megtartásra a Konferencia keretében, a készülő Mobilitási
Tervről.

Vállalkozások mobilitási kérdőíve

2016. 05

A Mobilitási terv helyzetelemzési szakaszában került kiküldésre a
vállalkozások mobilitási kérdőíve, mely elsősorban a jelenlegi közlekedési helyzetre, illetve a vállalkozások oldaláról leginkább az áruszállítás jellemzőire, a megoldandó problémákra fókuszált. A célzottan kiválasztott vállalkozások közül, 25 töltötte ki a kérdőívet,
melyek összesen 4279 dolgozót foglalkoztatnak.

Önkormányzati
porti ülés

2016.05.18

Tervezési feladatok ütemezése, aktuális belső határidők egyeztetése. A vállalkozások mobilitási kérdőív kiküldési körülményeinek
megtárgyalása. A helyi munkacsoporti ülésre való közös felkészülés.

Helyi munkacsoporti ülés

2016.05.18

Problématárnak a munkacsoport tagokkal közös áttekintése, kiegészítése és a problémák priorizálásának rögzítése.

Megbízói kooperáció

2016.06.16

Cél és intézkedési rendszer (beavatkozási logika) áttekintése,
egyeztetése.

Mobilitási Terv
egyeztetése

2016.08.192016.09.23

A város és környékének lakói, magánszemélyek, irányítottan megkeresett szereplők, szervezetek (állami-, önkormányzati-, gazdasági- oktatási és szakmai intézmények és civil szervezetek, stb.), a
helyi munkacsoport tagjai összesen 217 észrevételt fogalmaztak
meg a témában, melyek figyelembevételre kerültek a dokumentum
véglegesítése során.

munkacso-

társadalmi
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4. MELLÉKLET: INDIKÁTOROK
Átfogó cél/Közlekedési stratégiai cél
Társadalom

Hatás-indikátor
társadalmi elégedettség
kibocsátások és balesetek társadalmi költsége

AT1

Egészségi állapot javulása

AT2

Társadalmi igazságosság, méltányosság javulása

használói elégedettség

AT3

Biztonságérzet javulása

használói elégedettség

AT4

Infokommunikációs társadalom

Környezet
AK1 Környezetterhelés csökkentése
AK2

Környezetminőség javulása

AK3

Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás

Gazdaság
AG1

Versenyképes gazdaság, foglalkoztatottság

AG2

Lakosság jólétének javulása

AG3 Város jólétének növekedése, hatékony városgazdálkodás
Partnerség
Gazdasági szereplők, lakosság, önkormányzat, kormányAP1
zat, társadalmi szervezetek együttműködése
AP2 Nemzetközi kapcsolatok erősítése
Mobilitási igények és döntések társadalmi hasznosság alapú
befolyásolása - mobilitásmenedzsment
Közlekedésszervezés illesztése a hatékony városirányítási
I1
rendszerbe (intézményrendszer, szabályozás, finanszírozás)
Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása, támogaI2
tása és összekapcsolása
Felhasználók egyéni közlekedési döntéseinek befolyásoI3
lását célzó eszközök alkalmazása
Közlekedők közötti partnerség, konfliktuskezelés és a
I4
közlekedési ismeretek általános bővítése
Városi közlekedési területekkel való hatékony gazdálkoI5
dás

kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége
környezetre gyakorolt hatások
kibocsátások társadalmi költsége
használói elégedettség
kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége
hozzájárulás a gazdasági tevékenységekhez
a gazdasági tevékenység közlekedési ráfordítása
munkavállalással kapcsolatos közlekedési ráfordítások
nem javasolt önálló mérés
partnerség

Eredmény-indikátor
kibocsátások volumene, balesetek száma
célzott társadalmi csoportok keresletének
növekedése
megfigyelt közterületek nagysága, bűn és
balesetek száma, infrastruktúra állapot következtében felmerült műszaki kár
közlekedési igény és mód szerinti összetétel
változása

Módszer/adatforrás
forgalmi becslés, egészségi állapot, baleseti
statisztika
megkérdezésen alapuló elégedettség mérés,
értékesítési adatok
megkérdezésen alapuló elégedettség mérés,
meglévő adatok feldolgozása
forgalmi becslés

kibocsátások volumene
forgalmi becslés
zöldfelületek, közösségi terek, forgalomcsök- megkérdezésen alapuló elégedettség mérés,
kentett területek
önálló becslés
kibocsátásintenzitás
gazdasági tevékenységgel összefüggő utazási idő és költség
munkavállalással kapcsolatos utazási idő és
költség
nem javasolt önálló mérés

forgalmi becslés

forgalmi becslés, önálló becslés
forgalmi becslés, megkérdezésen alapuló elégedettség mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

kibocsátások és balesetek társadalmi költsége

közlekedési mód szerinti összetétel változása forgalmi becslés

használói elégedettség

közlekedési mód szerinti összetétel változása

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

használói elégedettség

társadalmilag hasznos területhasználat
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megkérdezésen alapuló elégedettség mérés,
forgalmi becslés

megkérdezésen alapuló elégedettség mérés

Átfogó cél/Közlekedési stratégiai cél
Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése
K1

Összekapcsolás, intermodalitás javítása

K2

Gyorsaság növelése és megbízhatóság javítása

K3

Utaskényelmi színvonal növelése

K4

Költséghatékony, innovatív és az igényekhez illeszkedő
szolgáltatás, hálózat és üzem kialakítása

K5

Ár-érték arány javítása, versenyképes ár elérése

K6

Környezetkímélő közösségi közlekedés

Nem motorizált közlekedés ösztönzése, részarányának növelése
Gyalogos közlekedés szerepének felértékelése és az infN1
rastruktúra színvonalának javítása
Kerékpározás szerepének felértékelése és az infrastrukN2
túra színvonalának javítása
Korszerű gyalogos és kerékpáros megoldások és rendszeN3
rek befogadása
A motorizált egyéni közlekedés és az áruszállítás kedvezőtlen
hatásainak csökkentése
Elektromos és más zéró emissziós egyéni közlekedési
M1
eszközök használatának ösztönzése, prioritása
Járműforgalom mérséklése a járműkihasználtság növelésM2
ével
Infrastruktúra jobb kihasználása, szolgáltatási színvonaláM3
nak javítása a fenntarthatóság figyelembe vételével
Parkolási hatékonyság javítása, a közlekedési módok öszM4
szekapcsolásának javítása a városi környezet terhelésének csökkentése érdekében
Áruszállítás hatékonyabbá tétele a környezeti terhelés,
M5
városi környezet igénybevételének csökkentése érdekében
M6
Repülőtér elérhetőségének, vonzerejének növelése

Hatás-indikátor

Eredmény-indikátor

kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége
kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége
használói elégedettség

Módszer/adatforrás

közlekedési mód szerinti összetétel változása forgalmi becslés
közlekedési mód szerinti összetétel változása forgalmi becslés

használói elégedettség
kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége

közlekedési mód szerinti összetétel változása megkérdezésen alapuló elégedettség mérés
a közszolgáltató adatai alapján saját számíközlekedési mód szerinti összetétel változása tás, megkérdezésen alapuló elégedettség
mérés
közlekedési mód szerinti összetétel változása a közszolgáltató adatai alapján saját számítás
közlekedési mód szerinti összetétel váltoa közszolgáltató adatai alapján saját számítás
zása, kibocsátások volumene

kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége, használói elégedettség
kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége, használói elégedettség

közlekedési mód szerinti összetétel változása, infrastruktúra szolgáltatási szintje
közlekedési mód szerinti összetétel változása, infrastruktúra szolgáltatási szintje

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

használói elégedettség

kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége
kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége

forgalmi becslés
forgalmi becslés

kibocsátások volumene

forgalmi becslés

kibocsátások volumene

forgalmi becslés

használói elégedettség

infrastruktúra szolgáltatási szintje

megkérdezésen alapuló elégedettség mérés

kibocsátások és felhasznált erőforrások társadalmi költsége

P+R használók száma, parkolók kihasználtsága

forgalmi becslés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés

nem javasolt önálló mérés
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5. MELLÉKLET: A PROJEKTLISTA ELEMEI ÉS FŐBB ISMÉRVEI
Ssz.

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

Kompetencia

1

48 sz. főút mellett meglévő
kerékpárút korszerűsítése

A kerékpáros infrastruktúra korszerűsítése,
a felújított szakasz folytatásaként a Panoráma útig

önkormányzati

2

Nagyerdei körút - Pallagi út
(TEVA) közötti meglévő kerékpárút korszerűsítése

Infrastruktúra korszerűsítés a jelenlegi előönkormányírások szerint mintegy 400 m hosszú szakazati
szon

3

Sámsoni úton kerékpárút
felújítása a 2x2 sávos átépítéssel egyidőben

Az útfejlesztéssel összehangoltan a jelenlegi kerékpárút korrekciója, új nyomvonalon történő kiváltása

4

5

6

7

Elsősorban városrészek közötti, és városból
kivezető főhálózati elemek hosszútávú fejKerékpárhálózat és hálózati lesztése több projektelemmel (4908. sz. út
kapcsolatok fejlesztése
mentén, 3316 sz. út mentén Nagymacsig,
Tócó-patak mentén, Pallag - Józsa, illetve
Debrecen - Ondód között, és a Szabó K. u.)
Városi forgalomvonzó helyek, létesítméKerékpár parkolók kialakínyek környezetében közterületi (nyitott/fetása forgalomvonzó helye- dett) kerékpárparkolók telepítése, egyes
ken
helyeken egyéb eszközökkel (közterületi
pumpa, szerszámkészlet stb.)
A közbringa rendszer megvalósítása infrastruktúra fejlesztést és eszközbeszerzést
foglal magába (gyűjtőállomások és termiKözbringa rendszer és infnálok telepítése, közcélú kerékpárok, hátrastruktúra kialakítása
tér hardver-szoftver rendszer kialakítás,
kerékpárosbarát megközelítések biztosítása építésekkel, egyéb forgalmi beavatkozásokkal)
A fejlesztés több projektelemet jelent: sétáló övezet kiterjesztése (Dósa n. tér,
A Belváros sétáló övezetéCsapó u., Rózsa u., Sas utca, Déri tér és
nek keleti és nyugati irányú
környéke), a Virágpiac modernizálása, falkiterjesztése
tól-falig beavatkozásként gyalogos és zöldfelület növeléssel, utcabútorokkal, térfi-

önkormányzati

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz
FE10: Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése
FE10: Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése
FE10: Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

350

konkrét
projekt

n/a

3,3

2,8

2020-ig

nem

15

konkrét
projekt

n/a

3,3

9,7

2020-ig

nem

75

konkrét
projekt

n/a

3,3

13,1

2020-ig

nem

önkormányzati

FE10: Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése

3 500

nemkonkrét
projekt

n/a

2,8

7,5

2020-2030

nem

önkormányzati

FE11: Kerékpárparkoló, tároló hálózat bővítése

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,8

7,4

2020-ig

nem

önkormányzati

FE12: Közbringa rendszer
kiépítése

350

konkrét
projekt

n/a

2,5

22,1

2020-ig

nem

önkormányzati

FE6: Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a
forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken

1 775

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2

3,0

15,1

2020-ig

igen
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Ssz.

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

500

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

1,0

2030 után

nem

606

nemkonkrét
projekt

TOP6.4.1

3,5

12,5

2020-ig

igen

200

konkrét
projekt

n/a

2,8

4,8

2020-2030

nem

gyelő eszközök fejlesztésével, ill.új parkolóház a Piac u. és Batthyány u. között, zajvédő fal a Faraktár u-i felüljárónál.

8

A közterületek és intézmények elérhetőségének javítása a fogyatékkal élők számára

A középületek belső és külső, valamint a
közterületek akadálymentesítése, az akadálymentes közlekedés eszközeinek fejlesztése (pl. jelzőlámpás átkelőhelyeknél)

önkormányzati

9

A gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek fejlesztése

Járdarekonstrukció és új járdák építése, a
biztonságos gyalogos közlekedést megteremtő egyéb fejlesztésekkel együtt (pl.
közvilágítás-, térfigyelő rendszer fejlesztése stb.), illeszkedve a közösségi közlekedési hálózathoz (elérési útvonalak)

önkormányzati

10

Nyugati Kiskörút - Hatvan
utca csomópontján tervezett közpark építés

-

önkormányzati

11

12

13

14

A Petőfi tér-Szent Anna tér közötti szakasz
forgalomcsillapított övezetté alakítása, falA Piac utca déli szakaszától-falig beavatkozásként a közúti és gyalonak forgalomcsillapított
gos felületek újragondolásával, zöldfelület
övezetté alakítása
növeléssel, utcabútorokkal, közvilágítás
fejlesztésével, ill. az érintett csomópontok
megújításával
Közterületfejlesztés, parkrendezés, és a
Bem tér rekonstrukciója
Bem téri téregyüttes térfalainak megújítása
A lakótömbök környezetének, közösségi
tereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
A Vénkerti lakótelep gazdaparkolók és gyalogos felületek felújítása,
ságélénkítő környezeti
zöldfelület növelése, közvilágítás fejleszmegújítása
tése, térfigyelő kamerák telepítése, eszközök cseréje.
A lakótömbök környezetének, közösségi
tereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
Az Újkerti lakótelep gazdaparkolók és gyalogos felületek felújítása,
ságélénkítő környezeti
zöldfelület növelése, közvilágítás fejleszmegújítása
tése, térfigyelő kamerák telepítése, eszközök cseréje.

FE6: Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a
forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken
FE6: Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a
forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken
FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

800

konkrét
projekt

n/a

2,3

3,0

2020-2030

nem

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

300

konkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

3,3

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

613

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

16,2

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

653

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

15,2

2020-ig

igen

150

Ssz.

15

16

17

18

19

20
21

22

23

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

A lakótömbök környezetének, közösségi
tereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
A Sestakerti lakótelep gazparkolók és gyalogos felületek felújítása,
daságélénkítő környezeti
zöldfelület növelése, közvilágítás fejleszmegújítása
tése, térfigyelő kamerák telepítése, eszközök cseréje.
A lakótömbök környezetének, közösségi
A Tócóskerti lakótelep gaztereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
daságélénkítő környezeti
parkolók és gyalogos felületek felújítása,
megújítása
zöldfelület növelése, eszközök cseréje.
A lakótömbök környezetének, közösségi
A Sóház lakótelep gazdatereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
ságélénkítő környezeti
parkolók és gyalogos felületek felújítása,
megújítása
zöldfelület növelése, eszközök cseréje.
A lakótömbök környezetének, közösségi
tereinek és zöldfelületeinek fejlesztése: a
A Libakert lakótelep gazdaparkolók és gyalogos felületek felújítása,
ságélénkítő környezeti
zöldfelület növelése, közvilágítás fejleszmegújítása
tése, térfigyelő kamerák telepítése, eszközök cseréje.
Zöldfelületek, játszóterek megújítása, közösségi terek létrehozása, parkosított, miA Dobozi kert gazdaságnőségi életfeltételeket kínáló terek kialakíélénkítő környezeti megújítása, valamint szabadtéri sportpályák, partása (Dobozikert Akcióterükok, pihenőhelyek rehabilitációja. A lakótelethez rendelve)
lepi utak és parkolók szükség szerinti fejlesztése.
A Petőfi tér teljes megújítása zöldfelületi
Petőfi tér rekonstrukciója
fejlesztésekkel, illetve forgalomcsillapítás(zöldfelület)
sal
METRO csomóponttól
KIKA Áruházig járda kiépítése
Kishegyesi úton keresztül a Kerékpáros, illetve gyalogos- és kerékpáros
Nyugati Ipari Park kerékpá- vonali infrastruktúra kialakítása a Nyugati
ros bekötése (Kishegyesi –
Ipari Park kerékpáros elérhetősége érdekéHatár út)
ben
A fejlesztés elsősorban a városkörnyéki keHivatásforgalmi kerékpárút rékpáros hivatásforgalmat segíti, Debrefejlesztési program I. ütem cen-Pallag között, ill. Bánk városrész kp-os
kapcsolata a 4814 sz. út mellett és a 4 sz.út

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

181

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

52,5

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

719

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

13,8

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

141

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

67,4

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

239

konkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

41,4

2020-ig

igen

önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése

296

nemkonkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

33,4

2020-ig

igen

900

konkrét
projekt

TOP6.3.2.

3,5

17,6

2020-ig

igen

15

konkrét
projekt

n/a

3,3

17,8

2020-ig

nem

önkormányzati
önkormányzati

FE7: Forgalomcsillapított
területek bővítése, fejlesztése
FE8: Külső lakóterületi
gyalogos infrastruktúra
bővítése, fejlesztése

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

75

konkrét
projekt

TOP6.4.1

3,3

27,3

2020-ig

nem

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

500

nemkonkrét
projekt

TOP
6.1.4

3,3

20,5

2020-ig

igen
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Ssz.

Projekt neve

24

Turisztikai célú kerékpárút
fejlesztési program I. ütem

25

Árpád tér átépítése és kerékpárút építése

26

27

28

29

30

31

32

Kassai út (Zákány utcától)
kerékpáros kapcsolat a belvárosba (Kossuth tér)
Böszörményi út (Füredi csomóponttól) kerékpáros
kapcsolat kialakítása a Segner téren keresztül az Intermodális csomópontba
Kossuth tér kerékpáros
kapcsolat kialakítása a Piac
utcán keresztül az Intermodális csomópontba
Kerékpáros kapcsolat kialakítása a Homokkerti felüljárótól az Intermodális csomópontba
Bem tér kerékpáros kapcsolat kialakítása a Péterfia utcán keresztül a Kossuth
térre
4 sz. főút 2x2 sávos átépítésével egyidőben kerékpárút
építése
4 sz. főút mellett a Pallagi
csomópont és a Benczúr
utca között kerékpárút építése

Projekt rövid tartalma
menti kerékpárúthoz, valamint a kertségi
övezetek bekapcsolása
A fejlesztés több projektelemből áll: Önálló
kerékpárút építése a Látóképi csárdáig a 33
sz. út mentén csatlakozva a Hortobágyig
épülő kerékpárúthoz, illetve gyalog és kerékpárút a 4814. sz. út mentén (Erdőspuszták tájegység felé, Biczó I. kert - Panoráma
út között)
Árpád tér átépítése körforgalmú csomóponttá, és a kerékpáros átvezetés kialakítása új kerékpáros hálózati létesítménnyel
A Kassai út mentén új kerékpáros hálózati
létesítmény kialakítása
A Böszörményi út mentén új kerékpáros
hálózati létesítmény kialakítása

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

700

nemkonkrét
projekt

TOP
6.1.4

3,3

14,6

2020-ig

igen

350

konkrét
projekt

n/a

2,8

5,9

2020-2030

nem

75

konkrét
projekt

n/a

2,8

27,3

2020-ig

nem

önkormányzati
önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése
FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

150

konkrét
projekt

n/a

2,8

13,7

2020-ig

nem

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

35

konkrét
projekt

n/a

2,8

49,0

2020-ig

nem

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

35

konkrét
projekt

n/a

2,8

49,0

2020-ig

nem

Új kerékpáros hálózati létesítmény kialakítása

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

35

konkrét
projekt

n/a

2,8

58,6

2020-ig

nem

-

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

350

konkrét
projekt

n/a

2,8

5,9

2020-2030

nem

-

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

35

konkrét
projekt

n/a

2,8

58,6

2020-ig

nem

A Piac utcában új kerékpáros hálózati létesítmény kialakítása
Új kerékpáros hálózati létesítmény kialakítása

152

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

350

konkrét
projekt

n/a

2,8

5,9

2020-2030

nem

34

Kerékpárút hálózat fejleszÚj kerékpáros hálózati kapcsolat kialakítése (Nagysándortelep-Vultása az útépítés részeként, az Auchan felé
kántelep akcióterülethez
bekötéssel a városi hálózatba
rendelve)

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

130

konkrét
projekt

TOP6.4.1

3,3

15,8

2020-ig

igen

35

Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása

önkormányzati

FE9: Hiányzó kerékpáros
hálózati kapcsolatok kiépítése

356

konkrét
projekt

TOP6.4.1

3,3

5,8

2020-ig

nem

önkormányzati és állami

FE1: Közösségi közlekedés intermodalitásának,
összekapcsolásának fejlesztése

21 000

konkrét
projekt

IKOP 3.2

3,5

4,8

2020-ig

igen

önkormányzati

FE1: Közösségi közlekedés intermodalitásának,
összekapcsolásának fejlesztése

750

nemkonkrét
projekt

n/a

2,8

21,3

2020-2030

nem

önkormányzati

FE2: Közösségi közlekedés előnyben részesítése

750

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

32,9

2020-ig

nem

önkormányzati

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,

12 000

konkrét
projekt

n/a

2,0

0,0

2030 után

nem

Ssz.

Projekt neve

33

Panoráma út és 47. sz. főút
között kerékpárút kiépítése

36

Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ kialakítása Debrecenben

37

P+R és B+R parkolók létesítése Debrecen területén

38

Közösségi közlekedés vonali és csomóponti előnyben részesítése

39

Repülőtéri logisztikai infrastruktúra-fejlesztés

Projekt rövid tartalma

-

Új kerékpáros hálózati létesítmény kialakítása a Kishatár úttól Kismacsra
IKKK kialakítása a Petőfi téren. A projekt
részeként új közös helyi és helyközi buszállomás épül a vasútállomás mellett, átépül a
2-es villamos Petőfi téri vágányhálózata és
új, 4 vágányos végállomás létesül, mélyvezetésre épül át az érintett szakaszon a 4 sz.
főút, külön szinten átépül a 4 sz. és 47 sz.
utak csomópontja, új parkolóház és P+R,
K+R és B+R parkolók kerülnek kialakításra.
A vasútállomás átépítési állami projekthez
illesztve, új gyalogos aluljáró épül az intermodális központhoz, és megújul az új központ előtti közterület (gyalogos-kerékpáros és zöldterületek, utcabútorok, épületegyüttes).
P+R illetve B+R parkolók építése a frekventált forgalmú városi, átszállási helyeken
(Vincellér u-i, Doberdó u-i végállomás, Főnix csarnok, Repülőtér, Iparterületek, stb)
A fejlesztés több fajta beavatkozást jelent:
buszsáv vagy közforgalmú korridor kialakítása, busz-zsilip létesítése, jelzőlámpás
előny biztosítása a közforgalmú járművek
számára stb. Főbb helyek: Kassai út-Rakovszky u. útvonal, Csapó utca (Burgundia
u.-Árpád tér között), Böszörményi út a Károli G. térnél, Pesti utca a Kishegyesi csomópontban.
CAT II. elvárások szerinti fejlesztés:elsősorban a futópálya és a gurulóutak ICAO 3-ra
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Ssz.

40

41

42

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

történő korszerűsítése, és futópálya fejlesztések, valamint az apron bővítése és a
táblák, fényrendszer ICAO 3-ra való korszerűsítése
Új mini, midi és elektromos buszok beszerzése, elsősorban az alvótelepülések közleDKV Zrt. közösségi közlekedésének javítására, valamint a helyi kökedési eszközparkjának fej- zösségi közlekedéshez az elektromos ellesztése
látó rendszer kiépítése, a háttér infrastruktúra fejlesztése, a javítócsarnok korszerűsítése
7 db új, 100%-ban alacsonypadlós, 200 –
225 fh-es villamos jármű beszerzése, az 1es villamos vonal korszerűsítése, erős1-es villamosvonal felújítása
áramú létesítmények felújítása/áthelyezése, karbantartó gépbeszerzés, és kapcsolódó útépítési beavatkozások
Utastájékoztató rendszer fejlesztése (10 db
valós idejű elektronikus kijelző telepítése),
Közösségi közlekedés fejés a helyi közösségi közlekedési hálózat, illesztése
letve főbb érintett csomópontok kamerás
megfigyelésének kialakítása, bekötése a
városi rendszerbe.

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

csomópontok, járművek
fejlesztésével

önkormányzati

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével

8 900

nemkonkrét
projekt

n/a

2,8

1,3

2030 után

nem

önkormányzati

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével

15 000

konkrét
projekt

n/a

4,0

3,2

2020-ig

nem

önkormányzati

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével

150

nemkonkrét
projekt

n/a

3,0

17,8

2020-ig

nem

15

nemkonkrét
projekt

n/a

3,0

8,9

2020-ig

nem

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

3,8

2020-ig

nem

350

nemkonkrét
projekt

n/a

3,5

7,6

2020-ig

nem

43

Előírások szerinti buszperonok, megállók
Buszmegállóhelyek fejleszkialakítása, átépítése, korszerűsítése az
tése, buszperonok kiépítése
esélyegyenlőségi feltételek szerint

44

Buszfordulók, végállomások infrastrukturális fejlesztése

Végállomási burkolatok korszerűsítése,
esélyegyenlőségi infrastruktúra-fejlesztés,
ill. felsővezetékes munkák. Főbb helyek:
Segner tér, Vincellér u-i állomás, külső
buszfordulók.

önkormányzati

45

Kamerák telepítése a közösségi közlekedés biztonságának növelése érdekében

Közforgalmú helyi járművekbe utastéri kamerák, megállóhoz térfigyelő rendszerek
telepítése

önkormányzati

önkormányzati

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével
FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével
FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának javítása megállók,
csomópontok, járművek
fejlesztésével
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Projekt rövid tartalma

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

46

A debreceni repülőtér terminál épület város elérhetőség javítása érdekében
közösségi közlekedés fejlesztése

Közösségi közlekedés fejlesztése a repülőtér jobb közforgalmú elérése érdekében:
hálózat, infrastruktúra, eszközök.

önkormányzati

FE4: A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez

350

konkrét
projekt

n/a

2,5

2,9

2020-2030

nem

47

Közösségi közlekedési hálózat fejlesztése Debrecen
új lakóterületeivel összefüggésben

Közösségi közlekedés fejlesztése a kiépülő
kertségekben, alvóvárosi régiókban: hálózat, infrastruktúra, eszközök. Főbb területek: Szikigyakor, Gáspár György kert,
Biczókert, Alsójózsa.

önkormányzati

FE4: A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez

3 500

nemkonkrét
projekt

n/a

2,5

7,0

2020-2030

nem

15 000

konkrét
projekt

n/a

2030 után

nem

15 000

konkrét
projekt

n/a

2020-ig

nem

127 500

konkrét
projekt

IKOP

2020-ig

nem

31 200

konkrét
projekt

n/a

2020-ig

igen

1 200

konkrét
projekt

n/a

2020-ig

igen

Ssz.

Projekt neve

48

Debrecen - Nagyvárad vasútvonal felújítása és fejlesztése

A fejlesztés keretében a meglévő, körülbelül 50 km-es szakasz felújításának és a hiányzó 6 km-es szakasz építése tervezett.

állami

49

Püspökladány – Biharkeresztes vasútvonal tervezett villamosítása

-

állami

50

Püspökladány–Debrecen,
Apafa vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állimás
részleges átépítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon
ETCS2 vonatbefolyásoló
rendszer kiépítése

Pályarekonstrukció (komplex személy és
teherszállítást fejlesztő rekonstrukció, szűk
keresztmetszet kiváltás) és ETCS2 biztosítóberendezés telepítése Szajol–Debrecen– állami
Apafa között, ennek részeként külön szintű
vasúti átjárók kialakítása (Vértesi út,
4805.sz.út-Határ út).

51

Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció

Pályarekonstrukció, szűk keresztmetszet
kiváltása, elővárosi célú fejlesztés

állami

52

Debrecen–Nyírábrány vasútvonal korszerűsítésének
előkészítése

-

állami

FE5: Elektromos, illetve
megújuló energiával működő közösségi közlekedési járművek és a hozzá
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
FE5: Elektromos, illetve
megújuló energiával működő közösségi közlekedési járművek és a hozzá
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
FE5: Elektromos, illetve
megújuló energiával működő közösségi közlekedési járművek és a hozzá
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
FE5: Elektromos, illetve
megújuló energiával működő közösségi közlekedési járművek és a hozzá
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
FE5: Elektromos, illetve
megújuló energiával működő közösségi közlekedési járművek és a hozzá
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
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Ssz.

53

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

Elektromos töltőállomás ki- 20 db elektromos autótöltő és kerékpárönkormányépítése Debrecen frekventöltő állomás kiépítése (felszíni parkolóknál
zati
tált helyein
és mélygarázsban).

FE13: Elektromos töltőhálózat és elektromos
autó megosztási rendszer kialakítása az egyéni
közlekedés számára

150

konkrét
projekt

n/a

2,5

0,9

2020-ig

nem

TOP
6.4.1.
(20162017)

3,3

16,1

2020-ig

igen

Projekt neve

54

Városi csomópontok kapacitásnövelő fejlesztése

55

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek vakok és gyengénlátók
átkelését segítő hangjelző
berendezések felszerelése,
és egyéb akadálymentes
eszközök építése

56

Csomópontok jelzőlámpás
kialakítása, irányítása

57

A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele

58

Nyugati Kiskörút befejező
szakaszának (III.) megépítése az érintett csomópontok átépítésével

Projekt rövid tartalma

A fejlesztés több fajta beavatkozást jelent:
többlet forgalmi sávok (pl. kanyarodó sáv)
építése, útkorrekciók, illetve körforgalmak
kialakítása, jelzőlámpás irányítás létesítése. Számos beavatkozási hely érintett, a
kialakítás módja a készülő tervek szerint
kerül meghatározásra.
A fejlesztés több fajta beavatkozást jelent
az akadálymentes közlekedés megteremtéséhez: taktilis jelzések építése, akusztikus eszközök telepítése, kiskorrekciós beavatkozások: szegély lesüllyesztés stb.
Számos beavatkozási hely érintett, a kialakítás módja a készülő tervek szerint az érintett szervezetek bevonásával kerül pontosításra.
Jelzőlámpás csomópontok kialakítása (Böszörményi út-József A.u. csp., Kishegyesi
út–Pósa u. csp., Kishegyesi út–Határ út
csp., Nagyerdei körút–Egyetem tér csp.,
Vámospércsi út-Veres Péter u. csp., Szabó
Kálmán u.-Vécsey u.-Galamb u. csp.)
A belváros kerékpárosbaráttá tétele a rendelkezésre álló kerékpáros problématérkép
alapján. A fejlesztés több fajta beavatkozást jelent és számos belvárosi hely érintett: egyirányú forgalmú út kétirányú kerékpározhatóságának kialakítása, nyitott
kerékpársávok, zsákutca végek átkerékpározhatóságának megteremtése, közterületi lépcsők kerékpárosbaráttá alakítása.

önkormányzati

FE14: Jelentős csomópontok biztonságosabbá
alakítása, akadálymentessé tétele

870

nemkonkrét
projekt

önkormányzati

FE14: Jelentős csomópontok biztonságosabbá
alakítása, akadálymentessé tétele

350

nemkonkrét
projekt

n/a

3,8

10,9

2020-ig

nem

önkormányzati

FE14: Jelentős csomópontok biztonságosabbá
alakítása, akadálymentessé tétele

750

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

9,5

2020-ig

nem

önkormányzati

FE14: Jelentős csomópontok biztonságosabbá
alakítása, akadálymentessé tétele

548

konkrét
projekt

TOP6.4.1

3,0

14,1

2020-ig

nem

1 300

konkrét
projekt

TOP6.4.1

2,5

11,4

2020-ig

igen

Az érintett szakaszon 2x2 forgalmi + 1-1 töönkormánymegközlekedési sáv kialakítása, díszburkozati
latú járdákkal, jelzőlámpás csomópontok-

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
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Ssz.

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

önkormányzati

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé

önkormányzati

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

750

konkrét
projekt

n/a

1,3

13,7

2020-2030

nem

5 500

nemkonkrét
projekt

2016ban: Modern Városok
program

1,8

1,7

2020-ig

nem

1 900

konkrét
projekt

TOP6.1.5

1,5

0,7

2020-ig

nem

3 500

konkrét
projekt

n/a

2030 után

nem

3 500

konkrét
projekt

n/a

2020-2030

nem

750

konkrét
projekt

n/a

1,5

1,8

2030 után

nem

4 600

nemkonkrét
projekt

n/a

1,5

5,3

2020-ig

nem

kal, középen zöldsávval, fásítással és zöldfelület kialakítással, valamint a Tóth Á. u.
és a Cserepes u. mentén közpark építése.
59

60

Lóskúti utca Kishegyesi út
felőli és a Határ út felőli
összeköttetése szintbei
vasúti kereszteződéssel
Városi kezelésű földutak
szilárd burkolattal történő
ellátása

Debrecen közigazgatási határán belül 116,5
km földút szilárd burkolattal történő ellátása a szükséges közművek kiépítésével
együtt, valamint új lakóterületi kapcsolat
létesítése (Külső-létai út - Kondoros kert Biczó I. kert)
A fejlesztés a Kishegyesi út, Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park és az M35
(felüljáró) közötti szakaszának rekonstrukciója (2x1 sáv útfelújítás, padka, csapadékvíz elvezetés)

61

Határ úti ipari park elérhetőségének javítása

62

33 sz. főút (Nyíl utca) és a
városi belső körgyűrű zárása, teljes kiépítése

A főút fejlesztése, a hiányzó szakasz kiépítése az Árpád tér építésével időben és tartalomban összehangoltan, ahhoz illeszkedően tervezett.

állami

63

35 sz. főút felújítása, négysávosítása

A főút 2x2 sávossá fejlesztése Debrecen –
Józsa között

állami

64

DELOG ipari park elérhetőségének javítása

Közvetlen kapcsolat kiépítése a DELOG
ipari parkhoz (Vámraktár u.) az épülő keleti
körgyűrűtől, valamint az északi bekötőtől

önkormányzati

Debrecen város lakott külterületeinek fejlesztése 1.
ütem

Kertségi gyűjtőutak kiépítése szilárd burkolattal, vízelvezetéssel, közvilágítással (5
db út, 10 km hosszban: Monostorpályi u,
önkormányCsárda u., Dombostanya, bekötő út, Gászati
pár Gy. kert bek. út, Haláp bek. út), és Kertségi mellék-, és lakóutak kiépítése (50 db
út 20 km hosszban)

65

önkormányzati

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
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66

67

68

Projekt neve

Benczúr Gy. utca kiépítése
4814 j. úti (Vágóhíd utca)
meglévő vasúti felüljáró fejlesztése, 2x2 sávra bővítés
buszsávval és kerékpárúttal
együtt
Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén
lévő gazdasági terület jobb
megközelíthetőségének
biztosítása

Projekt rövid tartalma

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

350

konkrét
projekt

n/a

1,3

1,0

2030 után

nem

750

konkrét
projekt

n/a

1,3

15,0

2020-2030

nem

800

nemkonkrét
projekt

TOP6.1.5

3,0

7,2

2020-ig

igen

400

konkrét
projekt

TOP6.1.5

2,5

17,5

2020-ig

igen

önkormányzati

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé

550

konkrét
projekt

TOP6.4.1

2,8

14,4

2020-ig

nem

önkormányzati

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé

535

konkrét
projekt

TOP6.4.1

2,8

14,8

2020-ig

nem

567

konkrét
projekt

TOP6.4.1

2,8

14,0

2020-ig

nem

400

nemkonkrét
projekt

TOP6.4.1

2,5

29,2

2020-ig

igen

Kompetencia

-

önkormányzati

Vasúti felüljáró felújítása, 2*2 sávra történő bővítése, kerékpárúttal. A projektterület tehát a vasúti felüljáró.

önkormányzati

Az érintett terület megközelítését szolgáló
földutak szilárd burkolattal történő ellátása, a szükséges közművek kiépítésével
együtt.

önkormányzati

69

A Debreceni Egyetem Ipari Az érintett terület elérhetőségét biztosító
Park elérhetőségének kiépí- déli irányú közúti kapcsolat kiépítése a 33
tése a 33-as főút felől
sz. főúthoz csatlakozva

70

Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút
kialakítása

71

Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása

72

Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút
kialakítása

Fejlesztési helyek: Vécsey u.- Gizella u.–
Szabó K. u.– Budai Ézsaiás u. csomóponti
fejlesztése, Biczó István kert kerékpáros
elérhetőségének javítása

önkormányzati

73

Debrecen belváros csúcsidei forgalomcsillapítása
program

A fejlesztés több fajta beavatkozást jelent:
a korszerű forgalomirányítási rendszer kialakítása, intelligens jelzőlámpás beavatkozások, összehangolások kialakítása, a

önkormányzati

Fejlesztési helyek: Egyetem téri körforgalom, Nagyerdei körút kapacitásnövelő beavatkozás, Nagyerdei Körút – Pallagi út
csp. körforgalmú átépítése, Kerékpárút
építése Pallagi út - Móricz Zs.körút csp-tól
belterületi határig (TEVA bejárat).
Fejlesztési helyek: Bartók B. út - Böszörményi út csp-ban kanyarodósáv építése, Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése: Határ
úti ipari park elérése, Derék u. (Kishegyesi
út - Egressy Béni tér), Nagysándor telep
(Kishatár úti kerékpárút)

önkormányzati

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé

FE15: Hiányzó közúti
kapcsolatok kiépítése,
kapacitásnövelése ipari
parkok, repülőtér, új lakóterületek felé
FE16: Hatékonyabb,
adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása

158

Ssz.

Projekt neve

74

A Déli Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése I.
ütem

75

Városi kezelésű úthálózat
rekonstrukciója, korszerűsítése

76

4814 sz. út (Vágóhíd utca)
felújítása és 2x2 sávra bővítése a vasúti felüljárótól kelet felé

77

Debrecen város külső közlekedési körút építésének I.
üteme

78

Debrecen város külső közlekedési körút építésének II.
üteme

79

M35 autópálya (II. ütem)
481. sz főút - Berettyóújfalu
közötti szakasz megvalósítása

80

48 sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése

81

471 sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakasz és
Debrecen belterület (Sámsoni út) fejlesztése

Projekt rövid tartalma
belvárosi nagy forgalmú csomópontok átépítése forgalomszabályozással és geometriai szabályozással (esélyegyenlő gyaloglás támogatására figyelemmel is).
A fejlesztés keretében az ipari park közmű
és út infrastruktúra fejlesztése (zöldmezős
beruházá
Önkormányzati tulajdonú utak burkolatfelújítása, szőnyegezése. A beavatkozási
helyszínek és a kialakítás a készülő tervek
szerint kerül pontosításra (2016: Modern
Városok Program keretében).
A projekt a 67. számú projektben felújításra
kerülő vasúti felüljáró keleti tövétől a 4814es út folyópályájának a 2X2 sávra történő
kibővítését foglalja magába.
A fejlesztési ütem három projektelemet
tartalmaz: 1: Böszörményi út – Balmazújvárosi út – Bartók B. út – Kishegyesi út; 2:Kishegyesi út - Szoboszlói út; 3:Szoboszlói út –
Déli ipari park és M35 összekötéséig
A fejlesztési ütem három projektelemet
tartalmaz: 1: Sámsoni út - Vámospércsi út,
2: Kassai út – Sámsoni út (2020 után), 3:
Vámospércsi út – Mikepércsi út (2020 után)
M35 autópálya Debrecen déli elkerülő szakaszának kiépítése (2x2 sáv 20,2 km hossz),
a 481.sz. út (Debrecen) és M4 (Berettyóújfalu) között
A 2x1 sávos főút (Vámospércsi út) 11,5 tonnás burkolaterősítése és szélesítése 26,5
km hosszon. (Debrecen belterületi szakaszán a 2x2 sávos bővítés indokoltságának
vizsgálata)
A Sámsoni út 1 km hosszú szakaszának
négysávosítása, a 100.sz. vasútvonal keresztezésénél különszintű közúti aluljáró
létesítése, további 1,85 km hosszon + 4,6
km külterületi szakaszon 2x2 sávra bővítés,
teljes szakaszon kerékpárút felújítása, áttervezése.

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

önkormányzati

FE17: Útállapot általános
javítása

4 518

konkrét
projekt

TOP
6.1.1

3,5

0,6

2020-ig

igen

önkormányzati

FE17: Útállapot általános
javítása

6 600

nemkonkrét
projekt

2016ban: Modern Városok
program

3,5

3,5

2020-ig

nem

állami

FE17: Útállapot általános
javítása

7 500

konkrét
projekt

n/a

2030 után

nem

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

5 000

konkrét
projekt

n/a

2020-2030

nem

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

4 000

konkrét
projekt

n/a

2020-2030

nem

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

33 600

konkrét
projekt

IKOP 1.1

2020-ig

igen

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

15 660

konkrét
projekt

IKOP

2020-ig

igen

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

20 400

konkrét
projekt

állami

2020-ig

igen

159

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

3 500

konkrét
projekt

állami

FE21: Elkerülő és városi
be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

33 600

A vasúti hálózaton GSM-R távközlési hálózat kiépítése

állami

FE19: Vasút áruszállítási
célú infrastruktúra-fejlesztése

85

Városi Adatbank létrehozása, elemzések készítése

Városi Közlekedési Adattárház kialakítása
(szervezet, üzemeltetés, eszközök, meglevő rendszerek adatainak beintegrálásával, a folyamatos működtetésés tevékenység biztosítása)

önkormányzati

86

Forgalomirányító központ létrehozása, jelIntelligens forgalomirányító
zőlámpás csomópontok és intelligens eszrendszer kialakítása
közök központi irányítása, TASS rendszer

Ssz.

82

83

84

n/a

2020-2030

nem

konkrét
projekt

IKOP

2020-ig

igen

3 500

konkrét
projekt

CEF

2020-ig

nem

ME1: Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése

150

nemkonkrét
projekt

n/a

3,0

105,4

2020-ig

nem

önkormányzati

ME1: Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése

150

nemkonkrét
projekt

n/a

2,8

110,3

2020-ig

nem

önkormányzati

ME1: Integrált városirányítási információs rendszer, adattárház létrehozása és működtetése

2 800

nemkonkrét
projekt

TOP6.1.2.

3,3

8,8

2020-ig

igen

önkormányzati

ME10: Üzemeltetői, döntéshozói intézményi hatékonyság javítása

75

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

176,0

2020-ig

nem

önkormányzati

ME11: Forgalmi igények
befolyásolása, csúcsidei

350

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

34,6

2020-ig

nem

4 sz. főút Hajdúszoboszló felőli bevezető
szakaszának 2x2 sávosra bővítése

állami

M35 autópálya kiépítése (2x2 sávban, 5,43
km hosszban), és a 481. sz. főút 2x1 sávos
kiépítése (5,5 km hosszban)

GSM-R távközlési hálózat
kiépítése

4 sz. főút korszerűsítése
Hajdúszoboszló és Debrecen között
M35 autópálya (I. ütem) 4.
sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és 481. sz.
főút megvalósítása

87

Debreceni Innovációs Program (SC)

88

Üzemeltetői, döntéshozói
kompetenciák javítása,
szervezetfejlesztés és
szemléletformálás

89

"Rugalmas munkakezdés"
bevezetése a közintézményeknél a forgalmi csúcs

A projekt a helyi kis- és középvállalkozások
számára nyújt hozzáférést olyan high-tech
eszközparkhoz, ami segítséget nyújt új
technológia, termék és szolgáltatás fejlesztéséhez. A központon belül Smart City
think thank, startup vásárközpont is létesül, a rendszerbe később integrálódik az
Adaterőmű rész.
A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati
intézmények és a helyi közösségi közlekedési közszolgáltató munkatársainak oktatás-támogatása, továbbképzések szemléletformáló programok szervezése, szolgáltatói attitűd fejlesztése (nemzetközi jó
gyakorlatok helyi alkalmazásának támogatása, és helyi innovációk, smart megoldások szélesebb körű használatának elterjesztése), és az ehhez szükséges szervezetfejlesztések.
-

Hatékonyság
pontszám

ITP-ben
szerepel

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Projekt rövid tartalma

Megvalósíthatóság pontszám

Ütemezés

Kompetencia

Projekt neve

160

Ssz.

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

Kompetencia

(reggel, délután) csökkentése érdekében

90

Helyi közösségi közlekedési
járatok útvonalának racionalizálása, a járatok közös
szakaszainak felülvizsgálata, megszüntetése

91

Átfogó parkolás-szabályozás (férőhelyek területi szabályozása, díjrendszer, köz- területen kívüli parkolásszabályozás, ösztönzők)

92

93

94

A városon belüli áruszállítás időbeli szabályozása, ill. IT alapú szervezése intelligens
közlekedési rendszerek és alkalmazások
City logisztika hatékosegítségével. Az internetes vásárlások szenyabbá tétele (smart alkal- repének növekedését elősegítő ösztönzők
mazások, ösztönzők)
kialakítása. A projekt keretében a jelenlegi
városi áruellátási gyakorlat továbbfejlesztése érdekében részletes vizsgálatokon alapuló koncepció kidolgozása.
A SUMP alapelvek intézményesítése (a városi tervezés és szabályozási tevékenységek követelményeként), valamint szakmai
és döntéshozói körökben történő szélesSUMP elvek illesztése a vákörű elterjesztése szervezett programokon
rosi tervezés, szabályozás
keresztül. A rendszeres partnerségi tevérendszerébe
kenység megvalósítása (találkozók, egyeztetések, "social media listening", a város
bekapcsolódása az internetes fórumok, közösségi oldalak életébe, stb).
A közlekedés támogatása több csatornán
keresztül valósulhat meg, támogatás nyújtható a használónak közvetlenül vagy az árKözlekedési célú támogatáképzésen keresztül, támogatható a közlesok optimalizálása
kedési szolgáltató, illetve közvetett módon
a támogatandó közlekedési mód infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül.

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

350

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

86,2

2020-ig

nem

terhelés csökkentése (eltolt munka-, iskolakezdés, rugalmas kezdés,
távmunka ösztönzése)
önkormányzati

ME12: Intézményi rendszer javítása

önkormányzati

ME13: Átfogó parkolásszabályozás (férőhelyek
területi szabályozása, díjrendszer, közterületen
kívüli parkolás-szabályozás, ösztönzők)

35

nemkonkrét
projekt

n/a

2,5

10,9

2020-ig

nem

önkormányzati

ME14: City logisztika hatékonyabbá tétele (smart
alkalmazások, ösztönzők)

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

17,1

2020-ig

nem

önkormányzati

ME2: SUMP elvek illesztése a városi tervezés,
szabályozás rendszerébe

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

57,1

2020-ig

nem

önkormányzati

ME3: Közlekedési célú támogatások optimalizálása

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

160,0

2020-ig

nem

161

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

ME4: Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás
bevezetésea közösségi
közlekedésben

350

nemkonkrét
projekt

n/a

2,5

72,9

2020-ig

nem

önkormányzati

ME5: Intelligens, integrált utastájékoztatási
rendszer kialakítása

350

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

34,8

2020-ig

nem

önkormányzati

ME6: Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása

35

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

106,1

2020-ig

nem

önkormányzati

ME7: Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát
módok, elektromobilitás
ösztönzése érdekében

75

nemkonkrét
projekt

n/a

3,0

164,8

2020-ig

nem

Ssz.

Projekt neve

Projekt rövid tartalma

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

95

Értékesítési rendszer fejlesztése és elektronikus
jegyrendszer kialakítása
Debrecen helyi közösségi
közlekedésében, Nemzeti
Elektronikus Jegyrendszer
Platform (NEJP) megvalósításának I. ütem

Értékszelvény értékesítési csatornák bővítése, jegykiadó automaták számának növelése, mobiltelefonos értékesítés bevezetése, az elektronikus jegyrendszer és értékesítési hálózat kialakítása.

önkormányzati

97

98

99

A valós idejű, percre pontos utasforgalmi
tájékoztatás megteremtése, amely a korábban egymással nem összekapcsolható
információkat egy rendszerként képes keIntelligens, integrált utastázelni és közvetíteni a felhasználók, utasok
jékoztatási rendszer kialakífelé, függetlenül attól, hogy az adatok metása
lyik szolgáltatóktól keletkeznek. A rendszer részét képezheti internetes és mobil
platformokon kialakításra kerülő adatszolgáltatás.
A fejlesztés magába foglalja a rugalmasabb
utazástervezésre és akár a járatok valós
helyzetének térképes nyomon követésére
Integrált utazástervezési és is alkalmas szolgáltatások webes, illetve
turisztikai információs alokostelefonra és tabletre kifejlesztett verkalmazások létrehozása
zióját, illetve az intézkedés felöleli a hagyományos média kiegészítését az erre vonatkozó információkkal (web, QR-kódok,
stb.).
Gazdasági, adminisztratív és IT jellegű ösztönzők bevezetése, az elektromos töltőhálózati rendszer bővítésének adókedvezményekkel, adminisztrációs díjkedvezménnyel
Szabályozók, ösztönzők,
való segítése vagy közvetlen támogatás
smart alkalmazások a környújtása, ill. a taxi közlekedés környezetvényezetbarát módok, elektdelmi rendszerének szigorítása stb. A moromobilitás ösztönzése érbilitási döntések tudatos befolyásolásához
dekében
applikációk kifejlesztése, továbbá elektromos meghajtású szolgálati járművek, és a
városi közszolgáltatást végző cégek elektromos járműveinek beszerzés ösztönzése.

162

Ssz.

100

101

102

Projekt neve
Civil kezdeményezések és
közösségek támogatása a
kerékpáros közlekedés fejlesztése területén
Gyalogos és kerékpáros
közlekedés kultúrájának
fejlesztése Debrecen

Projekt rövid tartalma

-

TOP 6.4.1 projektek kerékpárosbarát fejlesztéseihez kapcsolódó kötelező szemléletformálás
Városi feladatként az utazási kedvezmények (diák, nyugdíjas stb. kedvezmények)
Ösztönző tarifarendszer be- és az üzletpolitikai kedvezmények (pl. renvezetése (helyi-helyközi kö- dezvényekkel összekapcsolt kedvezmézösségi közlekedés összenyes napijegyek) újra gondolásával és vizshangolása, kedvezmények gálatával a tarifarendszer módosítása (fiigazítása a jelentős szeggyelembe véve az állami feladatként jemensek utazási igényeihez) lentkező összehangolt, a szolgáltatókon felül álló helyi-helyközi tarifarendszer megvalósítását)

Kompetencia

Kapcsolódás fejlesztési
eszközhöz

Becsült
költség
(m Ft)

Projekt
típusa

Finanszírozás
forrása

Megvalósíthatóság pontszám

Hatékonyság
pontszám

Ütemezés

ITP-ben
szerepel

önkormányzati

ME8: Szemléletformálási
program a célok elérésének elősegítésére

75

nemkonkrét
projekt

n/a

3,3

14,0

2020-ig

nem

önkormányzati

ME8: Szemléletformálási
program a célok elérésének elősegítésére

50

nemkonkrét
projekt

TOP6.4.1

3,0

64,0

2020-ig

igen

önkormányzati

ME9: Ösztönző tarifarendszer bevezetése (helyi-helyközi közösségi
közlekedés összehangolása, kedvezmények igazítása a jelentős szegmensek utazási igényeihez)

150

nemkonkrét
projekt

n/a

2,8

138,9

2020-ig

nem
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6. MELLÉKLET: A PROJEKTEK MEGOSZLÁSA TÁRSADALMI HATÉKONYSÁGUK ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGUK SZERINT
88

180

99
160

94

140

102

Társadalmi hatékonyság pontszám

120
86
98

85
100
90
80

95
17

101
60

32

30

93

15

28
29
40

19

89
97
6

73

26

91

20
67

66

0

64

1,0

1,5

61
65

10

58
47

59
11

60

46

53

2,0

21

37

69

31

2,5

27

70

7

68

4
25 40

33
3,0

43

22
16

54 92
24

23

42
57

71

72

38

3
2

34
56

87

18

100

9

14

36

4

44 35
1

74

20

13

5

75 12
3,5

Megvalósíthatóság pontszám
2020-ig, közösségi közlekedés

2020-ig, kerékpáros és gyalogos közlekedés

2020-ig, közúti közlekedés

2020-ig, menedzsment eszköz

2020-2030, közösségi közlekedés

2020-2030, kerékpáros és gyalogos közlekedés

2020-2030, közúti közlekedés

2020-2030, menedzsment eszköz

2030 után, közösségi közlekedés

2030 után, kerékpáros és gyalogos közlekedés

2030 után, közúti közlekedés

2030 után, menedzsment eszköz

* Az ábrán az önkormányzati ill. önkormányzati és állami kompetenciába tartozó projektek kerültek feltüntetésre.
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55
41
4,0

45,0

5,0

0,0
Összeg / javasolt ütemezés kategória

40,0
35

33 33 33

30,0

15,0

10,0

10

3
13
33

15

8 7
1
33 33 33 33

28
28

25,0

2020-ig
59

20202030
52

2030 után 22
27

12
16 15

5 3 3
14
18 18
21
15
14

6
6
6

Összeg / Hatékonyság (pontszám / költség)2

38
35 35 35 35 35 35 35 35 35
35

33 33

28 28 28 28 28 28 28 28 28

16
6 5

33

33
27

33

30
28

21

3
0 1
9
4

* Az ábrán az önkormányzati ill. önkormányzati és állami kompetenciába tartozó projektek kerültek feltüntetésre.
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33

30 30

25
25 25 25

59

18
16

8
3
7
1
11 10
14

Összeg / megvalósíthatóság_korr

40
176

38

35
35 35

30
30

28
28 28 28

25
25

20,0

67
13

11 14
15

2 1 2
5
1
18

25

23

33

14 15 14

7
1
4

160

33
33 33 33 33

110
105

20

29

9

33 33 33

25

15 15 15
13 13

11
17

33 33

30
30

28

35

14

30
139

28

25
106
100,0

18
86
73
80,0

64

49 49
57
60,0

41
35
40,0

14
20,0

0,0

Megvalósíthatóság

35,0

001_FE10_48 sz. főút mellett meglévő kerékpárút korszerűsítése
002_FE10_Nagyerdei körút - Pallagi út (TEVA) közötti meglévő…
003_FE10_Sámsoni úton kerékpárút felújítása a 2x2 sávos átépítéssel…
004_FE10_Kerékpárhálózat és hálózati kapcsolatok fejlesztése
005_FE11_Kerékpár parkolók kialakítása forgalomvonzó helyeken
006_FE12_Közbringa rendszer és infrastruktúra kialakítása
007_FE6:_A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú…
008_FE6:_A közterületek és intézmények elérhetőségének javítása a…
009_FE6:_A gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek fejlesztése
010_FE7:_Nyugati Kiskörút - Hatvan utca csomópontján tervezett…
011_FE7:_A Piac utca déli szakaszának forgalomcsillapított övezetté…
012_FE7:_Bem tér rekonstrukciója
013_FE7:_A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
014_FE7:_Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
015_FE7:_A Sestakerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
016_FE7:_A Tócóskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
017_FE7:_A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
018_FE7:_A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
019_FE7:_A Dobozi kert gazdaságélénkítő környezeti megújítása…
020_FE7:_Petőfi tér rekonstrukciója (zöldfelület)
021_FE8:_METRO csomóponttól KIKA Áruházig járda kiépítése
022_FE9:_Kishegyesi úton keresztül a Nyugati Ipari Park kerékpáros…
023_FE9:_Hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztési program I. ütem
024_FE9:_Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program I. ütem
025_FE9:_Árpád tér átépítése és kerékpárút építése
026_FE9:_Kassai út (Zákány utcától) kerékpáros kapcsolat a belvárosba…
027_FE9:_Böszörményi út (Füredi csomóponttól) kerékpáros kapcsolat…
028_FE9:_Kossuth tér kerékpáros kapcsolat kialakítása a Piac utcán…
029_FE9:_Kerékpáros kapcsolat kialakítása a Homokkerti felüljárótól az…
030_FE9:_Bem tér kerékpáros kapcsolat kialakítása a Péterfia utcán…
031_FE9:_4 sz. főút 2x2 sávos átépítésével egyidőben kerékpárút építése
032_FE9:_4 sz. főút mellett a Pallagi csomópont és a Benczúr utca…
033_FE9:_Panoráma út és 47. sz. főút között kerékpárút kiépítése
034_FE9:_Kerékpárút hálózat fejlesztése (Nagysándortelep-…
035_FE9:_Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása
036_FE1:_Intermodális Közösségi Közlekedési Központ kialakítása…
037_FE18_P+R és B+R parkolók létesítése Debrecen területén
038_FE2:_Közösségi közlekedés vonali és csomóponti előnyben…
039_FE3:_Repülőtéri logisztikai infrastruktúra-fejlesztés
040_FE5:_DKV Zrt. közösségi közlekedési eszközparkjának fejlesztése
041_FE3:_1-es villamosvonal felújítása
042_FE3:_Közösségi közlekedés fejlesztése
043_FE3:_Buszmegállóhelyek fejlesztése, buszperonok kiépítése
044_FE3:_Buszfordulók, végállomások infrastrukturális fejlesztése
045_FE3:_Kamerák telepítése a közösségi közlekedés biztonságának…
046_FE4:_A debreceni repülőtér terminál épület város elérhetőség…
047_FE4:_Közösségi közlekedési hálózat fejlesztése Debrecen új…
053_FE13_Elektromos töltőállomás kiépítése Debrecen frekventált…
054_FE14_Városi csomópontok kapacitásnövelő fejlesztése
055_FE14_Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek vakok és gyengénlátók…
056_FE14_Csomópontok jelzőlámpás kialakítása, irányítása
057_FE14_A belváros forgalomtechnikájának javítása és…
058_FE15_Nyugati Kiskörút befejező szakaszának (III.) megépítése az…
059_FE15_Lóskúti utca Kishegyesi út felőli és a Határ út felőli…
060_FE15_Városi kezelésű földutak szilárd burkolattal történő ellátása
061_FE15_Határ úti ipari park elérhetőségének javítása
064_FE15_DELOG ipari park elérhetőségének javítása
065_FE15_Debrecen város lakott külterületeinek fejlesztése 1. ütem
066_FE15_Benczúr Gy. utca kiépítése
067_FE15_4814 j. úti (Vágóhíd utca) meglévő vasúti felüljáró fejlesztése,…
068_FE15_Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő…
069_FE15_A Debreceni Egyetem Ipari Park elérhetőségének kiépítése a…
070_FE15_Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása
071_FE15_Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút…
072_FE15_Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása
073_FE16_Debrecen belváros csúcsidei forgalomcsillapítása program
074_FE17_A Déli Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem
075_FE17_Városi kezelésű úthálózat rekonstrukciója, korszerűsítése
085__Városi Adatbank létrehozása, elemzések készítése
086__Intelligens forgalomirányító rendszer kialakítása
087__Debreceni Innovációs Program (SC)
088__Üzemeltetői, döntéshozói kompetenciák javítása,…
089__"Rugalmas munkakezdés" bevezetése a közintézményeknél a…
090__Helyi közösségi közlekedési járatok útvonalának racionalizálása,…
091__Átfogó parkolás-szabályozás (férőhelyek területi szabályozása,…
092__City logisztika hatékonyabbá tétele (smart alkalmazások,…
093__SUMP elvek illesztése a városi tervezés, szabályozás rendszerébe
094__Közlekedési célú támogatások optimalizálása
095__Értékesítési rendszer fejlesztése és elektronikus jegyrendszer…
096__Elektromos autó bérlés
097__Intelligens, integrált utastájékoztatási rendszer kialakítása
098__Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások…
099__Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a környezetbarát…
100__Civil kezdeményezések és közösségek támogatása a kerékpáros…
101__Gyalogos és kerékpáros közlekedés kultúrájának fejlesztése…
102__Ösztönző tarifarendszer bevezetése (helyi-helyközi közösségi…

Társadalmi hatékonyság

7. MELLÉKLET: A PROJEKTEK TÁRSADALMI HATÉKONYSÁGA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ÉS JAVASOLT ÜTEMEZÉSE
200,0

180,0

165
160,0

33
140,0

28
120,0

8. MELLÉKLET: A PROJEKTÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
I. ütem (2016-2020)

II. ütem (2020-2030)

III. ütem (2030-)

Projektek
száma

Átlagos társadalmi hatékonyság pontszám

Átlagos megvalósíthatósági pontszám

Projektek
száma

FE1: Közösségi közlekedés intermodalitásának, öszszekapcsolásának fejlesztése

1

4,8

3,5

1

21,3

2,8

0

0,0

0,0

FE2: Közösségi közlekedés előnyben részesítése

1

32,9

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE3: Közösségi közlekedés kényelmi szolgáltatásának
javítása megállók, csomópontok, járművek fejlesztésével

5

2,0

2,2

0

0,0

0,0

1

0,0

0,9

FE4: A közösségi közlekedési hálózat és infrastruktúra illesztése a változó forgalmi igényekhez

-

0,0

0,0

2

6,6

2,5

0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

1,3

2,8

2

11,9

2,6

0

0,0

0,0

1

0,2

0,6

9

16,9

2,8

2

0,7

0,5

0

0,0

0,0

FE8: Külső lakóterületi gyalogos infrastruktúra bővítése, fejlesztése

1

17,8

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE9: Hiányzó kerékpáros hálózati kapcsolatok kiépítése

11

12,1

2,1

3

1,9

0,9

0

0,0

0,0

FE10: Meglévő kerékpáros hálózat infrastruktúra-fejlesztése, biztonságának növelése

3

0,5

0,4

1

6,7

2,4

0

0,0

0,0

FE11: Kerékpárparkoló, -tároló hálózat bővítése

1

7,4

3,8

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE12: Közbringa rendszer kiépítése

1

22,1

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE13: Elektromos töltőhálózat és elektromos autó
megosztási rendszer kialakítása az egyéni közlekedés
számára

1

0,9

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE14: Jelentős csomópontok biztonságosabbá alakítása, akadálymentessé tétele

4

13,0

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE15: Hiányzó közúti kapcsolatok kiépítése, kapacitásnövelése ipari parkok, repülőtér, új lakóterületek
felé

9

4,6

1,6

2

1,1

0,1

2

0,1

0,1

FE16: Hatékonyabb, adaptív jelzőlámpás forgalomirányítás létrehozása

1

29,2

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE17: Útállapot általános javítása

2

2,4

3,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

FE18: Intelligens városi parkolási rendszer kialakítása
(parkolóhelyek, smart alkalmazások)

Az ME13 eszközhöz kapcsolódó projekt
infrastruktúra fejlesztési elemei

0

0,0

0,0

Eszköz név

Átlagos társaÁtlagos megvalódalmi hatésíthatósági pontkonyság
szám
pontszám

Projektek
száma

Átlagos társaÁtlagos megvalódalmi hatésíthatósági pontkonyság
szám
pontszám

Fejlesztési eszközök

FE5: Elektromos, illetve megújuló energiával működő
közösségi közlekedési járművek és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
FE6: Akadálymentes, biztonságos gyalogos infrastruktúra fejlesztése a forgalomvonzó létesítményeknél és nagyforgalmú területeken
FE7: Forgalomcsillapított területek bővítése, fejlesztése

FE19: Vasút áruszállítási célú infrastruktúra-fejlesztése

0
állami kompetencia

0

######

######

0

######

######

FE20: Városi koncentrált rakodóhelyek kialakítása

Az ME14 eszközhöz kapcsolódó projekt
infrastruktúra fejlesztési elemei

0

######

######

0

######

######

FE21: Elkerülő és városi be- és kivezető utak kiépítése, fejlesztése

állami kompetencia

0

######

######

0

######

######

Menedzsment eszközök

ME1: Integrált városirányítási információs rendszer,
adattárház létrehozása és működtetése

3

18,4

3,2

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME2: SUMP elvek illesztése a városi tervezés, szabályozás rendszerébe

1

57,1

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME3: Közlekedési célú támogatások optimalizálása

1

160,0

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME4: Elektronikus jegyrendszer és szolgáltatás bevezetése a közösségi közlekedésben

1

72,9

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME5: Intelligens, integrált utastájékoztatási rendszer
kialakítása

1

34,8

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME6: Integrált utazástervezési és turisztikai információs alkalmazások létrehozása

1

106,1

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME7: Szabályozók, ösztönzők, smart alkalmazások a
környezetbarát módok, elektromobilitás ösztönzése
érdekében

1

164,8

3,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME8: Szemléletformálási program a célok elérésének
elősegítésére

2

34,0

3,2

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME9: Ösztönző tarifarendszer bevezetése (helyi-helyközi közösségi közlekedés összehangolása, kedvezmények igazítása a jelentős szegmensek utazási igényeihez)

1

138,9

2,8

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

166

I. ütem (2016-2020)

II. ütem (2020-2030)

III. ütem (2030-)

Projektek
száma

Átlagos társadalmi hatékonyság pontszám

Átlagos megvalósíthatósági pontszám

Projektek
száma

ME10: Üzemeltetői, döntéshozói intézményi hatékonyság javítása

1

176,0

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME11: Forgalmi igények befolyásolása, csúcsidei terhelés csökkentése (eltolt munka-, iskolakezdés, rugalmas kezdés, távmunka ösztönzése)

1

34,6

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME12: Intézményi rendszer javítása

1

86,2

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME13: Átfogó parkolás-szabályozás (férőhelyek területi szabályozása, díjrendszer, közterületen kívüli parkolás-szabályozás, ösztönzők)

1

10,9

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

ME14: City logisztika hatékonyabbá tétele (smart alkalmazások, ösztönzők)

1

17,1

3,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

######

######

######

######

Eszköz név

ME15: Intelligens megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben

Átlagos társaÁtlagos megvalódalmi hatésíthatósági pontkonyság
szám
pontszám

Átlagos társaÁtlagos megvalódalmi hatésíthatósági pontkonyság
szám
pontszám

Projektek
száma

Az FE1-FE2-FE3-FE4-FE5 eszközökhöz kapcsolódó
projektek menedzsment eszköz típusú elemei
0
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