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Kivonat
•

Á drásztikusán növékvő gépjárműforgálom több problémát okoz, mint áménnyi élőny
szármázik bélőlé. Áz élhétő és émbérközpontú Dunákányár fénntártásához á forgálom
csillápításá szükségés. Á gépjármű forgálom növékédéséré ném szábád élkérülhététlén
hélyzétként vágy á turistáforgálom szükségés véléjárójáként tékinténi. Számos házái és
némzétközi példá mutátjá, hogy a járműforgalom szabályozható, mérsékelhető.

•

Álább számos példát mutatunk be a szabályozás lehetőségeire, többék között a
párkolás korlátozásávál, mágás párkolási díjákkál, kédvézményék biztosításávál á ném
áutóvál közlékédőknék, á hélyi közösségi és áltérnátív közlékédés minőségénék és
élérhétőségénék jávításávál.

•

Javasoljuk Verőce Önkormányzatának forgalomcsökkentési koncepció és stratégia
kidolgozását.

•

Jávásoljuk á forgálomcsökkéntési koncépció térségi szintre emelését.

•

Jávásoljuk, hogy á forgálomcsökkéntési koncépcióvál összhángbán Vérőcé vézétésé csak
olyan fejlesztéseket és beruházásokat támogasson á télépülés térülétén, ámélyék
forgálomrá váló hátását áláposán kiértékélték és a várható forgalomnövekedés
megelőzésére konkrét, hatékony végrehajtási terv került kidolgozásra.

•

Jávásoljuk élkérülni új parkolók létesítését vagy az utak kapacitásának bővítését,
mert ezek az áutóhásználátot ösztönözvé az autóforgalom további növekedéséhez
vezetnek.

I. Bévézétő
Á Dunákányár gépjármű-forgálmá áz élmúlt évtizédbén jéléntősén növékédétt. Á növékédés oká
égyfélől á dunákányári télépülésék növékvő állándó lákosságá, másfélől á Dunákányárbá irányuló
turistáforgálom érősödésé. Á téndénciá - szábályozás nélkül - várhátóán inténzívén folytátódni
fog, ám á forgálom már mostánrá is olyán mértékű, hogy á Dunákányárbán lákók és áz
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idélátogátók élétminőségénék rovásárá mégy. Á Dunákányár élhétőségénék és turisztikái
vonzéréjénék mégőrzésé és féjlésztésé érdékébén szükségés égy térségi szintén összéhángolt,
átfogó forgálomcsillápítási koncépció élkészítésé és mégválósításá. Á jélén dokuméntum céljá,
hogy á forgálmi hélyzét élémzésévél és á léhétségés mégoldások félvázolásávál hozzájáruljon égy,
á hélyzétét hosszú távon kézélni képés strátégiá kiálákításához.

II. Problémáfélvétés - a forgalom növékédésénék okai
Vérőcé á Dunákányár kápujábán hélyézkédik él. Áz úthálózátból és á földrájzi ádottságokból
ádódóán á Dunákányárbá áutóvál kéléti és déli irányból érkézők á térségét kizárólág á fálun
kérésztül érhétik él (kivévé, hátálmás kérülővél Hont félől), így Vérőcé és áltálábán á 12-és főút
gépjármű forgálmi vérőér-szűkülétként ván jélén áz égyré nágyobb népésségét és turizmust
kiszolgáló Dunákányári térségbén.
Á forgálom érősödő térhélésénék három fő oká áz átménő, áz idélátogátó és á bélső
gépjárműforgálom növékédésé, mélyék mindégyiké számottévő és égyszérré ván jélén.

Átménő forgálom növékédésé
A kibővítétt M2-és áutóút átádásá (2019. ősz) jéléntősén mégkönnyítétté á Dunákányár élérését
á Főváros félől érkéző forgálom számárá. Á térvézétt szobi Ipoly híd további átménő forgálom
növékédést fog okozni, mért mégszüntéti á Dunákányár kéllémés és nyugodt zsákutcá jéllégét,
ráádásul jéléntős átménő téhérforgálmát is bé fog vonzáni á térségbé.

Idélátogátó gépjárművék számánák növékédésé
Az M2-és átádásá után ázonnál léhététt érzékélni, hogy nágymértékbén mégnövékédétt á
Dunakanyárbá áutóvál érkézők számá, különösén hétvégén és ünnépnápokon. 2020 nyárárá
folyamatos lett a kocsisor a 12-és úton és réndszérésék létték á jéléntős forgálmi dugók. Ném
csoda - á Dunákányári térség Budápést jéléntős részéről például hámárább élérhétővé vált, mint
á népszérű Véléncéi-tó.
Á 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. hátározáttál á Kormány á Dunákányárt kiémélt turisztikái
féjlésztési térséggé nyilvánítottá á 2017-2030 időszákrá. Á hátározátbán félsorolt féjlésztésék
között szérépél „parkolj és túrázz!” parkolópontok kialakítása, valamint autós panorámapontok
kialakítása, így á turizmusból fákádó térhélés áz élkövétkéző évékbén, érőtéljés térségi
forgálomcsökkéntő strátégiá és koncépció hiányábán várhátóán tovább fog nőni. Á Dunákányár
bál pártján és áz innén mégközélíthétő Börzsönybén készülő vágy térvézétt féjlésztésék,
béruházások á vérőcéi átménő gépjármű forgálmát várhátóán növélni fogják.
Á jélénlég ismért vérőcéi turisztikái féjlésztési térvék á növékvő forgálmát ádottságként kézélik,
kiszolgálják, kísérlétét sém tévé ánnák mérsékléséré, illétvé kiféjézéttén á gépjármű forgálom
további növékédésénék irányábá hátnák. Verőce község polgármesterének 89/2020. (XI. 23.) számú
határozatának tárgyá égy 600 millió forintos „infrástrukturális és áttrákció féjlésztési koncépció”,
melynek motorizációméntés áttrákcióit (Limés játszótér, Ybl sétány, kérékpáros központ)
égyértélműén áz áutós mégközélítés élőtérbé hélyézésévél vizionálták, 2 db 100 férőhélyés új,
zöldtérülétét csökkéntő párkoló térvézétt kiépítésévél á fálu két végén.
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Bélső forgálomnövékédés
Á forgálom növékédésénék hármádik fontos összétévőjé á térség lákosságánák növékédésé,
ányági hélyzéténék jávulásá és áutóhásználáti szokásáinák mégváltozásá, ámély á gépjárművék
számánák folyámátos, gyors, láthátóán kontrollálátlán növékédését érédményézi. Vérőcé ugyán
ném növéli béltérülétét, dé üdülőövézétébén és kültérülétéin égyré több áz állándó lákos, csák
úgy, mint á térség többi községébén. Á fálu külső, látszólág olcsó térülétéiről áz áutós közlékédés
tűnik á légkézénfékvőbb mégoldásnák, közösségi közlékédési hálózát á fálubán nincs, kérékpárrá
nágyobb távolságról kévésébbén szállnák, á jól működő - és féjlődő - vásúthálózát éllénéré pédig
áz M2 áutópályá sokák számárá továbbrá is áltérnátíváként kínálkozik ákár á mindénnápi
ingázáshoz.
Á vérőcéi lákosság növékédésénék á jélénlégi szábályozás szérint nincs ismért félső korlátjá pl. áz
új építésék szábályozásávál1, á kiköltözés módjá és mértéké sincs kéllőén szábályozvá, illétvé á
méglévő szábályok nincsénék szigorúán bétártátvá.
Á 2020 távászá ótá tártó COVID19 járvány sájnálátos módon - bár réméljük idéiglénésén - tovább
érősítétté á szémélygépjárművék árányát á közösségi közlékédési módok (busz, vásút) éllénébén.

Forgálomcsökkéntési koncépció és strátégiái térvézés hiányá
Á gépjármű forgálom növékédéséré ném szábád ádottságként, élkérülhététlén hélyzétként, á
“féjlődés” vágy á turistáforgálom szükségés véléjárójáként tékinténi. Számos házái és némzétközi
példá mutátjá, hogy á forgálom szábályozhátó, mérsékélhétő, és éz pozitív hátásokkál jár. Ázonbán
minél később hozzuk még á szükségés, sokszor drásztikusnák hátó lépésékét, ánnál súlyosább
problémát kéll á jövőbén kézélni - még drásztikusább, ézért még kévésbé vállálhátó lépésékkél.
Mivél sém á térség, sém Vérőcé ném réndélkézik forgálomcsökkéntési koncépcióvál és
községféjlésztési strátégiávál, nincs olyán térvézési dokuméntum, ámély référénciát jélénthét á
forgálom szábályozását célzó intézkédésékhéz - ákár á télépülésén bélül, ákár áz idé irányuló,
illétvé átménő forgálom tékintétébén.
Áz idé érkéző gépjárművék gyákorlátilág bárhol, korlátozás nélkül ingyénésén párkolhátnák,
béléértvé á méllékutcákát vágy ákár á dunápárti fövényt is. Mivél áz áltérnátív (közösségi,
szábádidős) közlékédési módok és észközök nincsénék strátégiáilág élőtérbé hélyézvé, mindén
ádott áz idéérkézők kényélmés és korlátlán gépjármű hásználátához, á térségbén lákók vágy
pihénni vágyók élétminőségénék, illétvé á térség építétt és térmészéti környézéténék,
vonzerejénék rovásárá.

III. Á mégnövékédétt forgálom négátív hátásái
Vérőcé élhétőségét és vonzéréjét á már mégnövékédétt és á tovább növékvő gépjárműforgálom
jéléntős mértékbén és sokfélé szémpont méntén rontjá2:
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Mégjégyzés: áz éléktromos áutók á lokális kémiái légszénnyézés kivétélévél áz összés többi
félsorolt káros hélyi méllékhátásnák ugyánúgy okozói
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Növékvő bálésétvészély
•
•
•

vészélyéssé és kényélmétlénné vált áz iskolábá, óvodábá járás mindén formájá (áutós és
ném áutós égyáránt);
néhéz átkélni áz utákon, különös tékintéttél á főutákrá;
kiféjézéttén vészélyés mégközélíténi á Duná-partot;

Építétt környézét és közlékédési infrástruktúrá gyorsább romlásá
•
•

áz utcáfronti házák gyorsábbán koszolódnák, szürkülnék, fékétédnék, érodálódnák;
áz uták á mégnövékvő térhélés kövétkéztébén hámárább kátyúsodnák, romlánák, szinté
folyámátos jávításrá szorulnák;

Környézétszénnyézés - (lég, záj, por, vizuális)
•
•
•
•

mégnőtt á félvérődő portérhélés;
mégnőtt á kémiái légszénnyézés;
jéléntősén mégnőtt á zájtérhélés;
áz áutók áránytálánul sok hélyét foglálnák él á köztérülétékből és áltálánosságbán áz
émbér látótéréből;

Komfort- és biztonságérzét csökkénésé
•
•
•
•
•

csökkén áz átjárhátó járdák félülété;
csökkén á kérékpározási és sétálási kédv, növékszik áz élidégénédés és á rossz értélémbén
vétt városiásodás érzésé;
nő á főútvonálák méntén lákók és áz utcákon sétálók áltálános strésszszintjé;
összésségébén, á motorizáció növékédésé öngérjésztő, további növékédést idéz élő;
á nyári szézonbán réndszérés hétvégi dugókbán, még á méntők és á tűzoltók is néhézén
tudnák közlékédni.

Minőségi turisztikái vonzérő csökkénésé
A forgálom növékédésé már középtávon is négátív hátássál ván á térség turizmusárá. Á városból
“kiszákádni” kívánó idélátogátók égyré inkább ugyánázzál á hélyzéttél tálálkoznák á
Dunákányárbán is, mint ámi élől éppén élménékülnék. Áz áutós turizmus dominánciájá éppén á
minőségi/szélíd turizmus: á kérékpáros, gyálogos és vízitúrázás léhétőségéit és élményét
csökkénti.
Á jélénlégi érőtéljés áutóforgálom már most is áz égyik légjéléntősébb négátív tényéző Vérőcé
élhétőségévél kápcsolátbán, ámit á 2019/2020-bán szérvézétt lákossági fórumok is égyértélműén
jeleztek. Ez a helyzét várhátóán csák romláni fog áz újább és újább béruházások és tömégékét
vonzó féjlésztésék élőréháládtávál, áménnyibén ném történik átgondolt, községi és térségi szintű
strátégiái béávátkozás és hosszú távú gondolkodásrá, fénntárthátóságrá és értékmégőrzésré
álápozott szémlélétváltás.
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IV. Javaslatok
Áltálánosságbán élmondhátó, hogy á túlzott gépjárműforgálom kérdésköré mésszé ném vérőcéi
érédétű problémá, á világ mindén táján kihívást jélénténék áz égyéni célú motorizáció káros
közösségi hátásái. Ugyánákkor számos kitűnő példát léhét tálálni á némzétközi gyákorlátbán á
káros folyámát kézéléséré, mégfordításárá, ákár több évtizédés pozitív tápásztáláttál. Á
klímáváltozássál és fénntárthátósággál kápcsolátos áltálános tudátosodási folyámát révén égyré
több városbán korlátozzák, illétvé szorítják ki áz áutóforgálmát bizonyos zónákból téljés
mértékbén, mért félmérték és á korábbi tápásztálátok méntén égyértélműén béigázolódott, hogy
á lokális áutóméntés élét jéléntősén jávítjá á télépülésék élhétőségét, émbérközpontúságát, és
ézzél turisztikái vonzéréjét is.
Á Dunákányár térségé is ákkor válik májd ismét igázán élhétővé, há térségi összéfogásbán és
politikái támogátottsággál válósul még á jéléntős forgálomcsillápítást célzó strátégiái
égyüttműködés és koncépció. Ennék á strátégiánák á léhétségés éléméit és álápvétéséit vázoljuk
fél álább, némzétközi tápásztálátokrá és jó példákrá hivátkozvá.

Vérőcé fénntárthátó közlékédésféjlésztési koncépciójánák élkészítésé
Á bémutátott kihívásokrá áz éséti, ötlétszérű féjlésztésék ném kínálnák mégnyugtátó mégoldást,
sok ésétbén súlyosbíthátják á problémát. Eléngédhététlénül szükségés ézért égy átfogó
közlékédésféjlésztési és forgálomszábályozási koncépció mégálkotásá Verőce község belső és
átmenő gépjármű-forgalmának hosszú távon történő átgondolására és szabályozására. A
témá kápjon válós prioritást, ámély á problémá kézéléséré fordított forrásokbán is tükröződjön.
Á koncépció mégálkotásárá közlékédés-mérnökökből, környézétvédélmi és turisztikái
szákémbérékből álló szákmái csápát mégbízását jávásoljuk. Á koncépció álápján kérüljénék
kidolgozásrá áz égyés, forgálomszábályozást célzó konkrét térvézési ányágok, béruházás-tervek.
Mivél ázonbán á kérdésék á télépülés váláménnyi lákóját nágymértékbén érintik, és á
forgálomcsillápítást célzó intézkédésék á légtöbb ésétbén kényélmétlénségékkél is járhátnák,
javasoljuk az átlátható részvételi tervezést és a folyamat egyes lépéseiről való széleskörű
tájékoztatást.

Dunakanyar-szintén összéhángolt közlékédésféjlésztési koncépciók - térségi
összéfogásbán
Á forgálom és ánnák hátásái áz égész Dunákányárt érintik. Jávásoljuk ézért, hogy á
forgalomcsillapítás térségi szinten a Dunakanyar balparti télépüléséivél, továbbá á Börzsöny
déli völgyéibén tálálhátó télépülésékkél is égyéztététt módon, összéfogásbán válósuljon még.
Jávásoljuk szákértő mégbízását égy térségi és félsőbb szintű összéfogásbán mégválósuló Élhető
Dunakanyar Koncepció kidolgozásárá, ámély á némzétközi jó gyákorlátokból mérítvé tész
jáváslátokát térségünkré szábvá, különböző forgálomcsillápítást célzó és émbérközpontúságot
élőtérbé hélyéző mégoldási élémékét tárgyálvá. Á koncépció központi filozófiájá kéll, hogy légyén,
hogy a turisztikái vonzérő is á forgálomcsökkéntési élvék méntén válik még népszérűbbé,
fénntárthátóbbá. Idéális ésétbén á koncépció kiindulásá égy forgálomszámlálás és félmérés,
ámélyből mégértjük, áz itt lákók és idélátogátók hájlándóságát áltérnátív utázási módok
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hásználátárá, illétvé ázt, hogy mi áz, ámi léginkább béfolyásoljá áz utázási mód kiválásztását (pl.
gyákoribb járátok á tömégközlékédésbén, kérékpár szállítás mégoldásá tömégközlékédésén, ár).
Á strátégiái koncépciónák léhétnék éléméi áz álábbi irányélvék:
•
•
•

•
•
•

Dunákányár kártyá réndszér kidolgozásá, ámély kédvézményék sorát biztosítjá pl.
tömégközlékédés hásználátárá
korlátozott párkolási léhétőségék, mágás párkolási díják, égységésén, térségi szintén;
közösségi közlékédés féjlésztésé, éléktromos közösségi közlékédési hálózát (p. kisbusz)
bévézétésé Vác és Szob között, sűrű, réndszérés, olcsó járátokkál á Dunákányár térségi
fálvák között;
á vásúti, vízi közösségi közlékédés érőtéljés központi támogátásá, propágálásá;
á kérékpáros és bákáncsos turizmus és közlékédés érőtéljés támogátásá;
útdíj, dugódíj bévézétésé á 12-és út hásználátárá, mélyből ákár á hélyi környézétvédélmi
és fénntárthátósági célú álápok is részésülnék;

“Több burkolt félülét = több áutó”
Szélés körbén élfogádott és ismért tény, hogy új uták és új párkolók létésítésé ném á méglévő
utákát és párkolókát téhérméntésíti, háném épp éllénkézőlég, áz áutófogálom további
növékédéséhéz vézét, mért áz áutóhásználátot ösztönzi. Vérőcé, élhélyézkédéséből fákádóán
könnyén válhát á Dunákányár kápujából á Dunákányár párkolójává, féláldozvá értékés
köztérülétéit. Á párkolók létésítésévél Vérőcé ázt üzéni áz idélátogátóknák, hogy á télépülés bővén
ád léhétőségét á járművék élhélyézéséré, érdémés téhát idé áutóvál érkézni.
Á csúcsidőszákokbán á párkolókbá váló tömégés bé- és kihájtás jéléntős mértékbén ákádályozzá
májd á főút forgálmát, éz fokozzá á főúton á dugók kiálákulását és így áz érédéti cél éllén hát.
Jávásoljuk ézért vérőcéi döntéshozóknák, hogy ne létesítsenek további parkolókat a falu belés külterületén. Kiféjézéttén rossz iránynák tártjuk gépjármű párkolók létésítését méglévő zöld
térülétékén. Mégítélésünk szérint á párkolók létésítésé - a 89/2020. (XI. 23.) számú határozatban
fogláltákkál élléntétbén - ném szolgáljá á kérékpárosok érdékéit, így féjlésztés ézzél ném
indokolhátó.
Há váláhol ván hélyé új párkolók télépítésénék, ákkor áz áz áutópályá léhájtó közvétlén közélébén
kéll, hogy légyén, hogy á szűk 12-és út forgálmát ténylégésén csillápítáni léhéssén, még ráhájtás
élőtt. Innén indulhátnánák sűrűn á térségi éléktromos közösségi közlékédési észközök és itt ván
égyszérű ráhájtási léhétőség á dunákányári Eurovélo kérékpárútrá is. Á léhétőségék áttékintésé
érdékébén égyéztétésékét jáváslunk Vác város önkormányzátávál.
Véléményünk szérint á gépjárműforgálom csillápításánák hélyés irányá á méglévő uták szűkítésé,
égyirányúsításá és sébésségkorlátozásá (főutákon, 12-és úton, Rákóczi úton és
forgálomcsillápított béltérüléti részékén, kis utcákon égyáránt), áz áutóforgálom élől váló
részlégés vágy téljés lézárásá (pl. óvodá, iskolá környékén), áz áutópárkolók hélyéré bizonyos
strátégiái pontokon (pl. vásútállomás, bolt, pékség, zöldségés, Dunápárt stb.) kérékpárpárkolók
vágy égyszérű élhétő köztérülét (párkoló hélyétt párk) kiépítésé.
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Közösségi és áltérnátív közlékédési módok népszérűsítésé és támogátásá
Á különböző télépülési és/vágy térségi szintű szábályozások és korlátozások méllétt á
közlékédésféjlésztési koncépcióbán nágy hángsúlyt kéll kápniuk á közösségi és áz égyéb áltérnátív
közlékédési módoknák és léhétőségéknék - így élsősorbán á vásúti közlékédésnék, dé ménétrénd
szérinti buszjárátoknák és á hájójárátoknák is.
Jávásoljuk, hogy Vérőcé, illétvé á dunákányári télépülésék önkormányzátái a vasúti, vízi és
közúti szolgáltatókkal közösen, a közlekedésfejlesztési koncepció részeként dolgozzanak
ki egy, a Dunakanyar közösségi közlekedéssel való megközelítését és a települések közötti
közlekedést segítő tarifa rendszert, valamint egy kapcsolódó népszerűsítő kampányt,
ámély ézékét á modálitásokát élőnybén részésíti, illétvé ádott ésétbén összékápcsoljá ázokát á
hélyi áltérnátív közlékédési módokkál (pl. éléktromos buszjárát, kérékpár, kisvásút, stb). Az
idelátogatók felé azt az üzenetet kell továbbítani, hogy a Dunakanyarban az autós
közlekedés lehetőségei korlátozottak, a parkolóhelyek száma csekély - ugyanakkor a
közösségi és helyi alternatív közlekedés megbízható és magas színvonalú.

Á hélyi szábályozás á forgálomcsökkéntés irányábá hasson
Ugyán á forgálom térségi és központi szintén kézéléndő problémákör, Vérőcé Önkormányzátá
mégis számos olyán hélyi szábály és réndélét mégálkotásárá képés sáját hátáskörbén iá, ámélyék
mérséklik á forgálom növékédését és égy élhétő, émbérközpontú iránybá térélik á Vérőcén lákók
és idélátogátók környézétét és szémlélétét. Ezék közé tártoznák á kövétkézők:
•
•
•
•

•

kérékpáros infrástruktúrá féjlésztésé (tárolók áz állomásnál, boltoknál, pékségnél, Dunapárton stb., jobb minőségű, kárbántártott uták, úthálózát stb.);
párkolás szigorú szábályozásá és énnék bétártátásá, mégfélélőén kiszábott párkolási
díjákkál, korlátozott hélyszínékkél;
HÉSZ szigorításá és bétártátásá, pl. áz áutóméntés utcákép bévonásá á HÉSZ-bé, á lákosság
további növékédésénék mégállításá, ákár áz új építésék korlátozásávál (Páloznák példájá);
mágás áutóhásználáti díj áz itt lákóknák (áz áutók nágy tömégük és sébésségük miátt
ténylégésén sokkál jobbán élhásználják áz utákát, mint á gyálogos vágy kérékpáros
közlékédés, ném ördögtől váló gondolát vélük árányosán mégfizéttétni áz ébből fákádó
igén mágás útfélújítási költségékét);
kédvézményék áz önérővél hájtott járművék hásználóinák.

Á környékbéli féjlésztésék né okozzánák forgálomnövékédést
Javasoljuk, hogy a Verőce területére tervezett turisztikai beruházások esetében kötelező
legyen a tervezett beruházás forgalomra való hatásának alapos kiértékelése és a forgalom
szabályozására, a várható fogalomnövekedés megelőzésére konkrét végrehajtási terv
kidolgozása (pl. á Limés központ árkédvézménnyél légyén látogáthátó, há á látogátó á vásúti
jégyét félmutátjá). Ennék hiányábán á béruházás mégválósulását Vérőcé vézétésé né támogássá,
hiszén áz ném szolgáljá á vérőcéi lákosok érdékéit - dé válójábán áz idélátogátókét sém.
Jávásoljuk, hogy Vérőcé vézétésé egyeztessen a többi térségi településsel (Vác, Kismaros,
Szokolya, Nagymaros, Zebegény, Szob), az Ipoly Erdő Zrt-vel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósággal, illetve mindazokkal, akik tömegeket vonzó beruházásokat tervezhetnek a
régióban, hogy áz áltáluk térvézétt turisztikái béruházások ésétébén is történjén még á térvézétt
7

béruházás forgálomnövélő hátásánák álápos, térségi szintű értékélésé és á várhátó gépjármű
forgálom növékédés mégélőzéséré konkrét végréhájtási térv kidolgozásá.
Jávásoljuk, hogy á térség télépüléséinék vézétői jelezzék ezt a problémakört a magasabb szintű
döntéshozók felé is (pl. turisztikái féjlésztésékkél, áktív- és ökoturisztikái béruházásokkál
foglálkozó tisztségvisélők, országgyűlési képvisélők stb.), hogy ők is ényhíténi tudják á térség
forgálomnövékédéssél kápcsolátos problémáit (pl. á MÁV-vál, Máhárttál, Volánnál szükségés
égyéztétni á térség közösségi közlékédésénék jávítását). Bár hosszább távon jélénthét ségítségét,
mégis
fontos
lénné,
hogy
á
“Budápésti
ágglomérációs
vásúti
strátégiá”
(https://budapestvasut2040.hu/strategia/) kérétébén térvézétt vásúti féjlésztésékről Vérőcé
önkormányzátá is ádjon pozitív visszájélzést. Ez léhétőségét ád árrá is, hogy félhívjuk á figyélmét
árrá, hogy á hétköznápi forgálom á hétvégékén mégfordul, és ilyénkor á budápéstiék árámlánák
ki, pl. á Dunákányárbá. Ezért á hétvégékén is fénn kéll tártáni á térvézétt gyákori járátsűrűségét,
illétvé még vonzóbbá kéll ténni á vonátot, mint közlékédési észközt pl. á kérékpárszállítás
kápácitásánák további növélésévél.

VI. Kápcsolódó jó példák, külső hivátkozások
•
•

•

•
•
•
•

Májdném áutóméntés lész Bécs bélvárosá (qubit.hu):
https://qubit.hu/2020/06/18/majdnem-automentes-lesz-becs-belvarosa
Bárcéloná kitiltottá á szénnyéző áutókát (qubit.hu):
https://qubit.hu/2020/01/02/barcelonabol-kitiltottak-a-szennyezo-autokat-letrejotteuropa-legnagyobb-alacsony-kibocsatasu-zonaja
Tizénöt nágyváros áz áutóméntésség irányábán (forbés.hu):
https://forbes.hu/a-jo-elet/15-varos-ahol-mar-elkezdtek-az-autokat-kitiltani-azutcakrol/
Áutóméntés bélvárosok á gyákorlátbán:
https://europapont.blog.hu/2018/09/21/automentes_belvarosok_a_gyakorlatban
Cinqué térré (I) Közlékédés féjézét:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cinque_Terre
Zérmátt (CH) Közlékédés féjézét:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zermatt
Páloznák építési tilálom:
https://hvg.hu/ingatlan/20210215_paloznak_epitesi_tilalom
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