
HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS- IGÉNYFELMÉRÉS

A helyi közösségi közlekedés szerves része egy város életének, olyan kiemelt terület, amely a lakosság legnagyobb részét köz-
vetlenül érinti.  A közlekedési elérhetőség az életkörülmények,  az életszínvonal  egyik  meghatározó jellemzője. Hatékonysága 
abban mérhető, hogy lakosok a munkahely, az  oktatás,  a képzés  és  kultúra,  valamint  az  egészségügy  intézményeit milyen 
körülmények között érik el.  A közlekedés meghatározó szerepet játszik a gazdaság növekedésében, versenyképességének javí-
tásában; hozzájárul a munkahelyek létrejöttéhez, valamint fontos szerepet játszik az esélyegyenlőséggel érintett célcsoportok 
hátrány-kompenzációjában. 

A közlekedés okozta zsúfoltság és a környezetszennyezés csökkentése érdekében a menetrend szerinti autóbuszos közösségi 
közlekedés rendszerében elkerülhetetlen átalakításokra van szükség. Minél többen veszik igénybe a közösségi közlekedést, 
annál inkább csökkennek a negatív környezeti hatások, így a levegő szennyezése, a torlódás, a balesetek száma, a káros zajha-
tás. A közösségi közlekedés azonban csak akkor lehet vonzó, ha az egyéni közlekedéssel szemben megfelelő alternatívát képes 
nyújtani.
A  helyi közösségi közlekedés kiemelt feladatként fogalmazódik meg  Jászberény város döntéshozóiban is, ezért a képvise-
lő-testület a júliusi testületi ülésen döntött a helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás 
felülvizsgálatáról. 
Fontos szempont azonban a valós igények felmérése, valamint a lakosság közlekedést érintő tapasztalatainak és gondolatai-
nak minél alaposabb megismerése. Az új menetrend és az útvonalak meghatározásban az önkormányzat számít a jászberényi 
lakosok véleményére, akik javaslataikat, véleményeiket az alábbi kérdőív kitöltésével mondhatják el. 
A kérdőíves kutatás az utazási  céloknak  legmegfelelőbb menetrend kialakítását,  a  járatok  csúcsidejének  megfelelő  meg-
választását,  az  utazási időnek  az  utazás  céljához  illesztését célozza, melynek során feltárása kerülnek a különböző városré-
szekben élők közlekedési szokásai és közlekedéssel kapcsolatos problémái. 
A válaszok kiértékelése után, az eredmények ismerete megalapozottabb helyzetkép felvázolását teszi lehetővé, melyek segítsé-
gével kialakíthatók az új fejlesztési irányok. 

Kérjük, hogy segítsék munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével!
A kérdőív névtelen, kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe. 

A kitöltött kérdőívet elhelyezhetik a város több pontjára kihelyezett ötletdobozba, vagy elküldhetik postán az alábbi címre: 
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
A borítékra kérjük ráírni ”Helyi közösségi közlekedés- igényfelmérés”

A QR kód segítségével lehetőség van a válaszok digitális feldolgozására is. A kérdőív letölthető elektronikusan 
Jászberény város honlapjáról, a www.jaszbereny.hu weboldalról, vagy az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt weboldaláról : www.jaszkoz.hu
A kérődívet az alábbi linken is elérheti: https://bit.ly/31cKkzd

A válaszokat legkésőbb 2020. szeptember 4-ig várjuk!



Milyen gyakran használja a helyi közösségi közlekedés autóbusz járatát?

Milyen gyakran fordul elő, hogy el szeretne jutni valahová, de már nem jár az autóbusz?

Az alábbiak közül jelölje meg azt a jegy és bérlettípust, amit szívesen vásárolna ha bevezetésre kerülne. 
Több válasz megjelölésére is van lehetőség.

Jellemzően milyen céllal veszi igénybe az autóbusz járat szolgáltatását?  Több választ is megjelölhet!

Kérjük jelölje meg azokat a területeket, amelyek a leginkább zavarják Önt az autóbusszal történő közlekedésben:

Kérjük hogy értékelje, hogy mennyira tartja az alábbiakat fontosnak az autóbusszal történő helyi közösségi közlekesében. 
 (5. nagyon fontosnak tartom,  4. fontosnak tartom 3. jó, ha rendelkezésre áll, 2. számomra nem fontos, 1. szükségtelennek tartom
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6.

naponta többször
munkanapokon 
hétvégenként
havonta egyszer
csak kivételes esetekben
soha 

hetente egyszer-kétszer        főként hétvégén  havonta egyszer          csak kivételes esetben               soha

egyvonalas diák/dolgozói bérlet 
kedvezményes éves bérlet
gyűjtőjegy 10 alkalomra
hétvégi családi jegy
72 órás időalapú jegy
átszállójegy, két egymást követő utazásra

sokat kell gyalogolni a megállóig
ritkán közlekedik
átszállásnál sokat kell várni
zsúfolt
légkondícionálás hiánya

5 percnél többet késik
nem megfelelő tájékozatatás a menetrendről
régi, korszerűtlen jármű közlekedik
akadálymentesítés hiánya

kiszámítható közlekedés, pontosság
gyakori járatok:
járművek tisztasága
környezetvédelmi előírások betartása
akadálymentesített utasszállítás
folyamatos utastájékoztatás
közel legyen a megálló a lakóhelyhez, munkahelyhez, iskolához

munkába járok
iskolába járok
szórakozni megyek
vasutállomásra/
autóbuszállomásra megyek
bevásárolni megyek
orvoshoz megyek

egyéb:_________________________________

1 2 3 4 5



A jelenlegi járatok közül melyiket használná a közeljövőben is?

Az Ön státusza

Az Ön életkora:

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat.
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18

tanuló
munkavállaló

nyugdíjas
vállalkozó
álláskereső

háztartásbeli
(GYES/GYED)

Kérjük nevezzen meg néhány olyan városrészt vagy utcát, ahová jelenleg nem jár busz, de amennyiben járna biztosan igénybe venné:

Kérjük írja le néhény gondolatban ötleteit Jászberény helyi közösségi autóbusz közlekedésével kapcsolatban, amelyet fontosnak tart elmondani. 

A következőkben néhány személyes adatra kérdezünk rá, amellyel teljesebb képet szeretnénk  kapni a különböző igényekről. 
Az adatokat titikosan kezeljülók, a helyi közösségi közlekedés igényfelmérés adatbázisba rögzítésen kívül más célra nem használjuk fel. 
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