
A projekt célja, indokoltsága a Komló belvárosában található buszpályaudvar és környezetének 

felújítása, rehabilitációja. A pályaudvar Komlóval együtt épült még a 60-as években. Ahogy Komló 

fejlődött egyre nagyobb szerepet kaptak a helyi és későbbiekben a helyközi járatok, de a pályaudvar 

nem fejlődött az igényekkel, ennek következtében mára elavulttá vált és nem tudja kiszolgálni a jelen 

kor elvárásait.  

Az átalakításnak köszönhetően a későbbiekben több helyközi járat fogadására lesz képes. A projekt 

akcióterülete teljes egészében Komló Város Önkormányzat tulajdonában van. Ezen a területen az 

önkormányzat feladata a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, a 

közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, a közúthálózat fejlesztése, 

fenntartása, üzemeltetése.  

Jelenleg a pályaudvar Komló belvárosának képét negatívan befolyásolja, a közlekedők kiszolgálása 

alacsony színvonalon történik, célunk egy olyan élhető tér kialakítása mely összhangot teremt a 

buszok és gyalogosok közlekedésében.  

A jelenlegi zöldfelületek kibővítésre kerülnek, akadálymentes gyalogutakkal, padokkal, nyírt gyeppel, 

ültetett fákkal és virágágyásokkal. Ennek köszönhetően nő Komló belvárosában található zöldfelületek 

és fák száma. A pályaudvar áttervezésével lecsökken a buszok várokozási ideje, a területen a 

közlekedés optimálisan zajlik, ami lehetővé teszi a CO2 kibocsátás csökkenését. Az átalakításnak 

köszönhetően lecsökken a buszok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok útvonalának 

kereszteződése, növelve ezzel a közlekedésbiztonságot.  

A beruházás részét képezik a pályaudvar területén kialakítandó új gyalogos átkelők a szükséges 

felfestéssel, táblarendszerrel, korlátokkal és megvilágítással. A komplexum, ezen belül az épületek 

valamint a pályaudvar és környezete kialakításánál fő szempont, hogy megközelítésük és használatuk 

akadálymentes legyen, ezzel segítve a tömegközlekedést használó, mozgásukban korlátozott 

embereket, akiknek ezzel megkönnyítjük a mindennapjaikat. A vakok, gyengén látók és hallássérült 

emberek kiszolgálása érdekében az utas tájékoztatási rendszerek infokommunikációs 

akadálymentesítése is megvalósul. Az érkező és induló kocsi állások bazaltbetonból készülnek. Az 

akció területen nem található szórt azbesztet tartalmazó épület. Az utas tájékoztató rendszerek 

részben kiépítésre kerültek az előző években ezeknek a bővítésére, illetve korszerűsítésére kerül sor.  

A projekt keretében egy olyan szemléletformáló kampányt szeretnénk megvalósítani, amelynek 

keretében a megújult buszpályaudvar és annak környezetében a biztonságos közlekedésre kívánjuk 

felhívni a gyalogosok és a gépjármű vezetők figyelmét. 

 


