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Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testületének 137/2020. (VII.15.) számú 
határozata alapján a helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási 
tevékenység közszolgáltatás felülvizsgálatára, valamint szakmai anyag készítésére 
Munkacsoport alakult, melyet az tett indokolttá, hogy az üzemeltető jogutódjaként működő 
Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyi menetrend szerinti 
autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás feladatainak ellátása tárgyban kötött 
közszolgáltatási szerződése 2019. december hó 31. napjával lejárt. A jelenlegi szolgáltatást a
Volánbusz Zrt. a közszolgáltatási szerződés módosításával végzi 2021. december hó 31. 
napjáig. Tekintettel arra, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti pályázat kiírás és az azt megelőző előkészítő 
munkálatok a pályázat kiírása előtt egy évvel kötelezettséget írnak elő az önkormányzatunk 
számára, indokolt az eljárás menetének feltérképezése és a tárgyban tett javaslatok 
megfogalmazása. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 18. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: a helyi közösségi közlekedés biztosítása.

Az Sztv. 4. § (4) pontja alapján a települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet a
gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének megállapítása, 
nyomon követése, a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési 
szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási 
közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, a helyi közlekedés 
díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási 
közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, a
szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, valamint a település helyi közszolgáltatási 
személyszállítási szolgáltatásának ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása.

Az Sztv. 5. § (1) bekezdés d, pontja további feladatként határozza meg a helyi közlekedést 
önként vállalt feladatként ellátó önkormányzat számára a közszolgáltatási feladatok ellátására 
leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a lakosság számára legkevésbé költséges 
szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével a 
legalkalmasabb szolgáltató kiválasztását és megbízását, a szolgáltató tevékenységének 
folyamatos figyelemmel kísérését és ellenőrzését.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (2) és (3) bekezdései a menetrend 
szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági 
feladataként határozza meg, melynek gyakorlásának időleges jogát kizárólag koncesszió 
útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át. 

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 8. § (1), (4) és (6) 
bekezdései alapján közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési 
vagy szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya 
árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.A szolgáltatás 
megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, 
amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. A
szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes 
szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az 
ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő 
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átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a 
szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi 
viselésével.

A Kbt. 14. § (3) bekezdés b, pontja a koncessziók esetében alkalmazandó kivételek között 
említi a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti 
személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését.

Az Sztv. 23. § (1) és (2) bekezdései alapján a belföldi személyszállítási közszolgáltatás 
végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható 
meg. A szolgáltatási koncesszióra irányuló közszolgáltatási szerződést az e törvény pályázatra 
vonatkozó szabályai szerint kell megkötni.

A fentiek alapján önkormányzatunk a Jászberény közigazgatási területén autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú szolgáltatás 
megrendelése során köteles a tevékenységet ellátó szolgáltató kiválasztását az Sztv. pályázati 
eljárásra vonatkozó előírása alapján lefolyatni, melynek első lépése az Európai Parlament és a
Tanács vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EKrendelet 7. 
cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség:

Minden illetékes hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy legalább egy évvel az ajánlati felhívás közzététele előtt vagy egy évvel a közvetlen 
odaítélés előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább a következő információkat 
közzétegyék:

a) az illetékes hatóság neve és címe;
b) a tervezett odaítélési mód;
c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek.

Az illetékes hatóságok határozhatnak úgy, hogy nem hozzák nyilvánosságra ezeket az 
információkat, amennyiben a közszolgáltatási szerződés éves szinten 50 000 kilométert meg 
nem haladó személyszállítási közszolgáltatás nyújtására vonatkozik.

A Sztv. 23. § (4) bekezdése alapján az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt 
előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a pályázati felhívást az ellátásért 
felelősnek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben a hivatalos 
honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a 
pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban az 
1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírtak mellett tájékoztatást kell adni a 
pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az 
ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a 
szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról.

A tényleges pályázati kiírásra csak a fentiekben vázolt tájékoztatási kötelezettség megtételét 
követően kerülhet sor. 

Az Sztv. 23. § (5) bekezdése alapján a pályázati kiírásnak a felhívásban szereplő 
információkon túl az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,

b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
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c) a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és 
kötelezettségeket,

d) a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól 
való tájékoztatást,

e) a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, 
azok működtetésének és használatának feltételeit,

f) a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára 
vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének 
előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások 
figyelembevételének módját, súlyát,

g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,

h) a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó 
követelményeket,

i) tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak 
teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről,

j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,

k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és

l) minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben 
érvényesíteni kíván.

Jászberény Város Önkormányzata és a Jászkun Volán Zrt. között 2009. december 23. napján 
közszolgáltatási szerződés jött létre Jászberény Város közigazgatási területén autóbusszal 
végzendő, menetrend szerinti személyszállítási feladatok, valamint az ehhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatások ellátására 2010. január 1. 00.00 órától 2019. december 31. 24.00 
óráig terjedő, határozott időre.

Tekintettel arra, hogy a szerződés 2019. december hó 31. napján lejárt és önkormányzatunk 
nem írt ki pályázatot a közszolgáltatási feladat ellátására, az Sztv. 24.§ (4) bekezdésének d, 
pontjára, a közszolgáltatás folytonosságának veszélybe kerülésére hivatkozva, az 
1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízta meg a 
közszolgáltatással Volánbusz Zrt-t. 

Az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdése alapján „a szolgáltatásnyújtás megszakadása 
vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti 
intézkedést hozhat. A szükséghelyzeti intézkedés közszolgáltatási szerződés közvetlen 
odaítélése, közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó hivatalos megállapodás 
vagy meghatározott közszolgáltatások nyújtásának előírása formájában hozható meg.” „A 
közszolgáltatási szerződés szükséghelyzeti intézkedés keretében való odaítélésének 
időtartama vagy annak meghosszabbítása illetve előírása nem szólhat két évnél hosszabb 
időtartamra.”

A fentiek alapján a közszolgáltatási szerződés 2021. december hó 31. napjáig 
meghosszabbításra került. 
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A vonatkozó jogszabályhelyek tanulmányozása után a Munkacsoport a hosszú pályázati 
ciklus és a többlépcsős tájékoztatási kötelezettség miatt javasolja a pályázati eljárás 
mielőbbi megindítását. A szükséghelyzeti intézkedés a szerződés ismételt
meghosszabbítására a közszolgáltatás folytonosságának veszélybe kerülésére 
hivatkozással, egymás után két alkalommal, a pályázati eljárás elindítása nélkül jogilag 
megkérdőjelezhető. 

A szakmai dokumentáció összeállítása során javasoljuk figyelembe venni a város helyi 
közösségi közlekedéséről Jászberény Város Önkormányzatának megrendelésére 2008. 
novemberében készült tanulmányt, melyben a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
közlekedésfejlesztési szakemberei megvizsgálták a város helyi autóbusz-közlekedését,
valamint alternatívákat mutattak be a lehetséges közlekedési útvonalakat érintően. A jövőre 
vonatkozóan fejlesztési és üzemeltetési javaslatokat dolgoztak ki, hangsúlyt fektetve a 
lakosság igényei szerinti szolgáltatás nyújtására, valamint az ezzel párhuzamos gazdaságos 
üzemeltetés feltételeinek megteremtésére. 

Tekintettel arra, hogy a kiválóan összeállított tanulmány megállapításai a mai napig 
helytállók, érdemes áttekinteni a szakmai anyag legfontosabb területeit.

Az egyesület szakemberei a helyi autóbuszos közlekedés vizsgálata során arra a 
megállapításra jutottak, hogy a város autóbuszos szolgáltatását működtető, állami tulajdonban 
lévő akkori Volán cég a lakosság jelentős része számára nem jelent reális utazási alternatívát, 
a szolgáltatás színvonala elmaradott, az utasoknak nyújtott teljesítmény csökkenő tendenciát 
mutat. A szolgáltatás nem egyenletes, a követés ritka, egyes időszakokban szünetel. A járatok 
többsége csekély mértékben kihasznált, a közösségi közlekedés helyett az emberek 
jellemzően gyalog, kerékpárral és autóval közlekednek. Említésre kerül a reggeli 
csúcsforgalomhoz kapcsolódó kaotikus állapot az iskolák környékén, valamint a vonathoz 
kapcsolódó csatlakozás hiánya. 

Kidolgozásra került az a követelményrendszer, amely a város számára egységes szakmai 
elvek mentén biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatást:

- kiszámítható, rendszeres, ütemes közlekedés, vonalszakasztól és napszaktól függően 
30-60 percenként, az átszállások minimalizásával,

- a városi intézmények jó megközelíthetősége a vonalvezetések megfelelő 
kialakításával,

- a gyaloglási távolságok csökkentése,
- a speciális forgalmi igényekhez történő illeszkedés,
- átszállásmentes utazás,
- a távolsági közlekedéshez, vasúti menetrendhez történő illeszkedés

Jászberény Város Településfejlesztési koncepciója szintén tartalmaz megállapításokat a helyi 
közösségi közlekedéssel kapcsolatban. Elvárásként fogalmazódik meg a fenntartható 
közlekedés, a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, a természeti 
értékek megőrzésére és fenntarthatósága, valamint a közösségi közlekedés komplex 
akadálymentesítése.
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Vizsgálat tárgyát képezte a Volánbusz Zrt. által nyújtotta szolgáltatás lehetséges 
alternatívájaként felmerülő belső szolgáltatói modell kialakítása is. Az elmúlt években több 
város döntött a belső szolgáltatói megoldás megvalósítása mellett. ( Debrecen, Kaposvár, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Tatabánya ). A kialakított struktúrában vagy a belső szolgáltató látja el 
a helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó összes feladatot, vagy a feladatok egy részét pl. 
járművek rendelkezésre állását, egy piaci alapon működő magáncég végzi. A belső szolgáltató 
létesítésével az önkormányzatok nagyobb gazdasági és szervezeti felelősséget vállalnak, ami 
azonban hatékonyabb forrásfelhasználást tesz lehetővé. 

Jászberény vonatkozásában már a 2008-as Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 
tanulmánya is a belső szolgáltató modell kialakítását szorgalmazta, amelynek a megvalósítása 
jóval túlmutat a város jelenlegi gazdasági lehetőségein. A korszerű járműpark üzemeltetése, a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos buszok beszerzése, a munkatársak 
foglalkoztatása hatalmas költséget jelent amely hosszútávú beruházásként csak évek múlva 
térülne meg. 

A Munkacsoport áttekintette az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászberényi kistérségben című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódva a 
közösségi közlekedés jelenlegi rendszerét abból a szempontból is, hogy a bevezetésre 
javasolt, az esélyegyenlőségi elvekkel összhangban lévő változtatások elősegítsék a munkába 
járást, a munkavállalást, az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutást, valamint a 
közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A helyi közösségi közlekedés meghatározó szerepet játszik a gazdaság növekedésében, 
versenyképességének javításában: a mobilitás biztosításával alapvetően hozzájárul a 
munkahelyek létrejöttéhez és fenntartásához. A közlekedési elérhetőség egy olyan társadalmi 
infrastruktúra indikátor,amely megmutatja, hogy a társadalom tagjai a legszükségesebb 
életfeltételeknek, mint a munkahely, az oktatás, képzés és kultúra, valamint az egészségügy 
intézményeihez való hozzáférést milyen körülmények között érik el. Az ilyen célú 
közlekedési elérhetőség egyben a lakosság életkörülményeinek, életszínvonalának egyik 
meghatározó indikátora, amely kifejezi a területi kohézió állapotát, gyengeségét és erősségét. 

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának a magyar gazdaság növekedését 
érintő ajánlásai között szerepel a munkaerő-potenciál teljes kihasználása, amelynek egyik 
legfontosabb eszköze a munkaerőnek a munkahelyhez való eljuttatásaa megfelelő szintű 
közösségi közlekedési szolgáltatások útján.

Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodása és programjai 
előrehaladásáról című dokumentumban megfogalmazásra kerül, hogy a vidéki területek 
megfelelő közlekedési kapcsolódásainak elégtelensége akadályozza gazdasági fejlődést. Az
Európa 2020 Stratégia szintén a közösségi közlekedés fejlesztésétben látja a társadalmi 
kohézió erősítését és a foglalkoztatás arányának bővítését. 

Az Európai Unió megállapításaival összhangban a magyar jogalkotásban és kormányzati 
kommunikációan is megjelenik a közösségi közlekedés reformjának időszerűsége. A 2011-es 
Széll Kálmán Terv megállapítja, hogy a közösségi közlekedés a legtöbb helyen válságban 
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van, mivel átgondolatlanul és felesleges terhek mellett működnek a szolgáltató vállalatok, így 
finanszírozásuk csak hitelből megoldható. A jelenlegi rendszer a veszteség finanszírozásán 
alapul, amely jelentős kiegészítésre szorul mind az államtól, mind pedig az 
önkormányzatoktól. A szolgáltatóknak nincs erős motivációja költségeik csökkentésére és 
működésük optimalizálására. Az egyik oldalon tehát egyértelműen megjelenik a közösségi 
közlekedés gazdasági életben és a vidék lakosságmegtartó képességének megtartásában 
betöltött szerepe, addig a másik oldalon egy nyílt kritikával illetett szolgáltatási struktúra áll. 

A gazdaságtalan üzemeltetést részben a közösségi közlekedésben rejlő sajátos ellentmondás 
magyarázza: azoknál a lakosoknál, akiknél lehetőség van a közösségi közlekedés és az egyéni 
közlekedés között választani, a magas, vonzó szolgáltatási színvonal a meghatározó tényező. 
Akiknek azonban nincs más utazási lehetőségük, azoknál kiemelten fontos a megfizethetőség.

Ahhoz, hogy a társadalom minél szélesebb rétege bevonásra kerüljön a közösségi 
közlekedésbe, minőségi szolgáltatást kell nyújtani: növelni kell az utazás során a kényelmet, a 
megfelelő járatsűrűséget, el kell kerülni a zsúfolt járatokat, a régi járműveket, fokozottan 
figyelembe kell venni a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat, az átszállások 
csökkentését, a rugalmasság növelését. A szolgáltatási színvonal emelése összhangban van a 
modernebb gépjárműpark kialakításával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő autóbuszok 
üzemeltetésével, amelyek elősegítik a környezetvédelmi és fenntartható mobilitási 
szempontok érvényesülését. A viteldíjakat azonban nem lehet teljes egészében a 
megnövekedett színvonalhoz igazítani, mert az további bérkiegészítéseket és hozzájárulásokat 
generálna az önkormányzat részéről. 

A probléma enyhítését célozta az Sztv. módosítása, amelynek középpontjában egy olyan 
közszolgáltatási személyszállítási rendszer létrehozása áll, amely elősegíti a személyszállítási 
közszolgálatók költségei és a társadalom teherviselő képessége közötti egyensúly
megteremtését a fenntarthatósági, környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontok 
érvényesülése mellett. A módosítás további célja, hogy a monopolhelyzet megszüntetésével 
versenytársakat kapjanak a korábbi szolgáltatók, növelve ezáltal a szolgáltatás színvonalát és 
működési hatékonyságát.

Az Sztv. által bevezetésre kerülő piaci liberalizáció lehetőségének kihasználása azonban 
korlátozott, hiszen nehéz olyan piaci szereplőt találni, aki vállalkozna a rendkívül 
gazdaságtalanul működő közösségi közlekedés üzemeltetésére. Az eredmény egy olyan 
pályázati struktúra, ahol a legtöbb esetben a korábbi szolgáltató kerül megbízásra.
 
A helyi közösségi közlekedés finanszírozásában a társadalom három szereplője vesz részt: az 
utasok, az állam és az önkormányzatok. Az utasok bevételt jelentenek a szolgáltatóknak, mert 
a jegyek vásárlásával hozzájárulnak a működéshez. A közlekedési szolgáltatók a szociálisan 
rászorulók részére kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységet kötelesek 
nyújtani. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 
szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet alapján a különbözetet az állam a 
szolgáltatónak szociálpolitikai menetdíjtámogatás formájában megtéríti. A finanszírozás 
harmadik pillérét a települési önkormányzatok biztosítják, akik ellentételezést nyújtanak a 
helyi közösségi közlekedés fenntartásához, ami a szolgáltatók közszolgáltatáson keletkezett 
veszteségeinek megtérítését jelenti. 

A szociálpolitikai menetdíjtámogatás mellett az állam a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott összeg erejéig évente pályázatot ír ki a települési önkormányzatok 
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helyi közösségi közlekedésének támogatására, melynek célja,hogy kiegészítő forrást 
biztosítson a helyi közösségi közlekedés működésével kapcsolatos feladatok ellátására, 
valamint a közlekedési szolgáltatóknál felmerülő veszteségek pótlására.Az előirányzatból 
támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében 
helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési 
szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és 
egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb 
tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte.

Az utóbbi két évben önkormányzatunk nem tudta igénybe venni a fenti állami támogatást, 
mert saját forrás átadásával nem járult hozzá a helyi közlekedés ellátásához. Sajnos a 
támogatásként megállapított összeg rendkívül alacsony, az előző évek tapasztalata és hasonló 
méretű települések adatai alapján az 1 millió Forintot sem éri el. 

A fentiek alapján javasoljuk a hátrányos helyzetű lakosok minél nagyobb számának bevonását 
a helyi közösségi közlekedésbe. Kiemelt szerepe van a Neszűrben és a tanyavilágban élő 
közösségek városi közintézményekkel, iskolákkal, munkahelyekkel való összekapcsolásának. 
A későbbiek során elemzésre kerülő kérdőíves kutatás eredményeivel összhangban felvetődött 
a gyerekek iskolába járását megkönnyítő iskolabusz bevezetésének lehetősége is. 

Az új pályázati eljárásnak mindenképpen ki kell térnie arra is, hogyan érvényesülnek a 
fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szállítása tekintetében a 
megkülönböztetésmentes hozzáférési feltételei, valamint az utastájékoztatással szemben előírt 
követelmények.

Az autóbusszal végzett személyszállításnak jelentős szerepe van a légszennyezés és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, ezért további célkitűzés az egyéni 
közlekedés és a közösségi közlekedés arányának kiegyenlítése, valamint a személygépkocsi-
túlhasznált csökkentése. Ezek a folyamatok azonban túlmutatnak a közlekedés fejlesztésén, 
magukba foglalják a helyi közösségek szemléletváltását is. A környezetszennyezés és 
fenntarthatóság mint érték a mindennapok részévé kell hogy váljon, amely a családok 
bevonását célzó programok segítségével valósulhat meg.  
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A KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE

A helyi közösségi közlekedési színvonalát több, egymástól sok tekintetben különböző tényező 
határozza meg, melyek összességükben fejezik ki a szolgáltatás minőségét. Lényeges 
szempont, hogy mennyire felel meg az utazóközönség igényeinek, milyen mértékben 
megfelelő a járatsűrűség, a járművek kapacitása, állapota, tisztasága, felszereltsége, a 
személyzet segítőkészsége, tájékoztatása, a fogyatékossággal élők részére milyen fokú az 
akadálymentesítés, mennyire segíti az utazókat a tájékoztatás technikai színvonala. További 
fontos elem a különböző utazási célokhoz illeszkedő menetrend kialakítása, valamint a járatok 
csúcsidejének megfelelő megválasztása.

A fenti szempontrendszer gyakorlatban történő érvényesítésére kérdőíves felmérést 
végeztünk, melynek során megvizsgáltuk, hogy a helyi autóbusszal történő közösségi 
közlekedési hogyan támogatja a lakosság napi közlekedési igényét.

Az összeállított kérdéssor három fórumon került megjelentetésre, a Jászkürt újságban, 
Jászberény város honlapján, valamint a Jászközösség online felületen.

2020. szeptember hó 04. napjáig összesen 318 db kérdőív érkezett vissza a lakosoktól.
Jászberény város honlapjára mindössze 2 db válasz érkezett, míg a Jászkürt újságból kivágott 
kérdőívet 18 lakos dobta be a városi véleményládák egyikébe. A Jászközösség weboldalán
298 db kérdőív került online kitöltésre. Tanulságosak a fenti adatok a jövőben tervezett 
kutatások szempontjából. A város honlapját valamilyen információ, pl. ügyfélfogadási idő, 
nyomtatványok letöltése miatt keresik fel a lakosok, így a kérdőívet a célzott keresés miatt 
nem nyitják meg a felületen.

A Jászkürt újságban megjelent kérdőívet rendkívül kevesen töltötték ki. Jogos kritikaként 
fogalmazza meg a Munkacsoport önmaga számára a kis betűméretet, amely akadályozta a 
kérdőív kitöltését. A menetrendhez kapcsolódó adatok szerepeltetése sok helyet foglalt el az 
oldalon, a megszerkesztett munkát csak a megjelenés után kaptuk kézhez. Csökkenthette a 
kitöltés valószínűségét az is, hogy a válaszokat a kihelyezett ötletdobozba helyezhették el a
kitöltők, vagy postán juttathatták el az önkormányzat címére. Az ötletdobozokba vagy 
véleményládákba éves szinten megközelítőleg 30 levél érkezik a lakosságtól, amely az 50 
dobozt figyelembe véve nagyon alacsony lakossági aktivitást mutat. Feltételezhető, hogy a 
nagyobb betűméret nem növelte volna szignifikánsan a kapott eredményeket.

A Jászközösség információs felületre érkezett a válaszok jelentős része, melyek korcsoportos 
elosztásukat tekintve megegyeznek a hipotézisben felállított arányokkal. A népszerű online 
felületeket gyakran látogatják a lakosok, a megjelenő kérdőív kitöltésére szívesebben 
vállalkoznak, mint olyankor, amikor egy konkrét adatot vagy információt keresnek a városi 
honlapon. 
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A válaszadók 30,32%-a munkanapokon használja az autóbusszal történő közlekedést, 26,77 
%-ban naponta többször veszik igénybe a szolgáltatást. Hétvégenként 7, 42 % utazik busszal, 
amely érdekes kérdésfeltevést fogalmaz meg. Amennyiben az igényvezérelt szolgáltatással a 
hétvégi közlekedés gyakoribb elérhetőséget tenne lehetővé, magasabb arányszámot kapna-e a 
kérdés. A válaszadók 5, 81%-a soha nem használja az autóbusz helyi járatot. Magas azoknak 
az aránya, akik kivételes esetben használják a szolgáltatást (22,58%). A válaszadók 7, 10 %-a
havonta egyszer utazik a helyi járttal. 
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közlekedés autóbusz járatát?



11

 
 

A válaszadók 20,14 %-a a helyi közösségi közlekedést a vasútállomásra, illetve a 
buszállomásra történő eljutáshoz használja, ami igazolja a menetrend hozzáigazításának 
fontosságát a vonatok és a helyközi autóbuszjáratok indulásához. A munkába járáshoz és a 
bevásárláshoz használók körében teljesen megegyező százalékarányt kaptunk, amely 
előrevetíti a munkahelyi buszok esetleges bekapcsolását a helyi közösségi közlekedésbe. A 
válaszadók 14,08 %-a az iskolába járáshoz, 12,48 %-a orvoshoz történő eljutáshoz használja a 
buszközlekedést. 
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A harmadik kérdésre a válaszadók 31,77%-a az egy vonalas diák/dolgozói bérlet vásárlását 
jelölte meg, amely arra enged következtetni, hogy a lakosság számára kiemelkedően fontos a 
lakóhely –iskola, illetve a lakóhely munkahely relációban történő megfelelő útvonal 
kialakítása. Kedvezményes éves bérletet a válaszadók 21,18%-a venné igénybe, bár a 
kérdésfeltevésben nem került konkretizálásra az, hogy mekkora lenne a kedvezmény pontos 
mértéke. A 10 alkalmas gyűjtőjegyet a válaszadók 22,40%-a vásárolna, valószínűleg azok az
utasok, akik nem napi szinten utaznak autóbusszal. Ebből a csoportból kerülnek ki a 
bevásárlásra és a tágabb értelemben vett szórakozáshoz helyi autóbuszközlekedést használók 
(pl. állatkert, uszoda).

A két, egymást követő utazásra a válaszadók 10,39%-a vásárolna jegyet, amely azt jelenti,
hogy jelentős azok száma, akik csak átszállással tudnak eljutni a célállomásra. Meglepően 
magas ez az arány, hiszen az egyébként is hosszú útvonalak nagyon hosszú utazási időt 
eredményeznek. Hétvégi családi jeggyel a válaszadók csupán 6,31%-a utazna, amely arány 
mutatja a gépjárműhasználat preferálását a közösségi közlekedéssel szemben. A 72 órás 
időlapú jegyet a válaszadók 7,94 %-a választaná.

 
 

A válaszadók kimagasló aránya a  járatok nem megfelelő gyakoriságát jelölte meg a helyi 
közösségi közlekedés problémájának (22,55%). Kritikaként fogalmazódik meg az átszállásnál 
jelentkező várakozási idő hossza (10,47%), valamint az 5 percet meghaladó késések 
(10,59%). Az autóbuszok zsúfoltságára a válaszadók 9,09 %-a panaszkodik. A régi, 
korszerűtlen járművek a kitöltők 13,12%-a számára fogalmazódik meg elsődleges kritikaként. 
A légkondícionálás hiánya 12,77 %, míg a hosszú gyaloglási idő a megállóig 6,56 %-ban 
jelentkezik zavaró tényezőként az utazásban. A válaszadók 9,90%-a gondolja úgy, hogy a 
menetrendről nem történik megfelelő tájékoztatás a lakosság felé. Értékes adat, hiszen a 
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tájékoztatási szempontok korszerűsítése sarkalatos pontja az Sztv. szerinti pályázati kiírásnak 
is. Az akadálymentestés hiányát a válaszadók 4,95 %-a illette kritikával. 

 
 

 
 

A kérdőívet kitöltők 33,55%-a nyilatkozott úgy, hogy hetente egyszer-kétszer nem tud eljutni 
a kívánt célállomásra azért, mert nem közlekedik az autóbusz. A válaszadók 27,80%-a
hétvégén is érzékelte ezt a problémát. 3,51% azoknak az aránya, akikkel soha nem fordult elő, 
hogy azért nem tudtak eljutni egy adott helyre, mert nem jár a busz. A válaszadók 7,35 %-a
havonta egyszer szembesült a fenti problémával.
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A következő kérdés lehetőséget adott arra, hogy a kitöltők súlyozzák 1-től 5-ig terjedő skálán 
a közlekedés minőségét meghatározó szempontokat. A kiszámíthatóság és a pontosság a 
válaszadók 73,51 %-ának kiemelkedő fontosságú. A járatok gyakorisága 63,32 %-ban 
kiemelkedően fontos. 25,95 % azoknak az aránya, akiknek fontos ez a szempont. A járművek 
tisztaságát a válaszadók 63,06 %-a jelölte meg kiemelkedően fontosnak, 28,03% fontos
szempontnak. Rendkívül magas értéket kapott a környezetvédelmi előírások betartása, a
válaszadók 56,55%-akiemelkedően fontosnak, 27,93%-a fontosnak tartja ezt az indikátort. Az 
akadálymentesített utasszállítás kimagasló értéket kapott: a válaszadók 57,24 %-a számára 
kiemelkedően fontos, 23,57 %-a számára fontos az esélyegyenlőséghez kapcsolódó dimenzió. 

Az előző kérdésre adott válaszokkal összhangban a megfelelő utastájékoztatás a válaszadók 
67, 33 %-ánál kiemelkedő fontosságú. A megállók munkahelyhez, iskolához való közelsége a 
válaszok alapján 42,29 %-ban kiemelkedően fontosnak tartott terület, 37,55%-ban fontos a 
kitöltőknek. 

 

 
 
 

A diagram alapján megállapítható, hogy a kérdőívet a legnagyobb arányban a munkavállalók 
(43,73%) és a tanulók (30,55%) töltötték ki. Őket követte az idősebb generációt képviselő 
nyugdíjasok (14,15%). 
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A járatok jövőbeni kihasználtságát vizsgáló kérdés, kiegészítve egy utasszámlálási 
vizsgálattal alapul szolgál a jövőbeni menetrend kialakításának, amely a valós 
igényekre reflektálva teret ad az alulról jövő kezdeményezéseknek. A válaszok alapján 
az Autóbusz állomás-Kossuth L. út-Electrolux (12,06%), az Autóbusz-állomás-
Szabadság tér-Szt. István krt.-Vasútállomás (12,33%) és az Autóbusz-állomás-
Jászberény, Kórház II.- Rét u. – Szent István krt. (11,26%) útvonalak a 
legnépszerűbbek a megkérdezettek körében.

A kérdőív 8. kérdése lehetőséget adott a válaszadóknak arra, hogy felsorolják a
közösségi közlekedésbe bevonni kívánt utcákat. A válaszok kiértékelése alapján 
három megoldásra váró területet fogalmazhatunk meg: 

1. Iskolabuszok bevezetése, amely a reggeli csúcsforgalmat és az iskolák környékén 
kialakult zsúfoltságot enyhítené.

2. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház elérhetősége a város különböző területeiről 
(Érpart, Szatmári lakópark, tanyavilág)

3. A Szatmári lakópark bevonása a helyi közösségi közlekedésbe.

A 9-es kérdésnél a válaszadók véleményére voltunk kíváncsiak a helyi közösségi 
közlekedéssel kapcsolatban. A korábbi kérdésekhez szervesen illeszkedve fogalmazódott meg 
a járatgyakoriság növelése, a menetidő összehangolása a helyközi közlekedéssel, az 
igényvezérelt járatok bevezetésének lehetősége,  a jegyárak csökkentése, az útvonalak 
lerövidítése, a kiszámítható menetrend, a korszerűbb járművek, az online jegyvásárlás 
lehetősége, valamint az akadálymentesített  utastájékoztatás igénye.

Visszatérő gondolat ennél a kérdésnél is az iskolajáratok bevezetése, valamint a hétvégenként
állandó buszjárat indítása az állatkerthez és az uszodához. 
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A kérdőívet a legmagasabb arányban a 41-65 év közötti korosztály töltötte ki (29,49%), őket 
követte a 19-25 év közötti ( 22,71%), a 18 év alatti ( 22, 03%) majd a 26-40 év közötti 
korosztály (18,98%). A 66 év feletti válaszadók csak 6,7%-át tették a teljes mintának. 
Tekintettel arra, hogy a válaszok többsége online felületen érkezett hibás következtetés 
levonására adhat lehetőséget, hiszen az idősebb korosztály ritkábban használja az online 
kommunikáció eszközöket. A hibaszázalék elkerülésére további vizsgálatot végeztünk, 
amelynél ellenőriztük a Jászkürt Újságban megjelent kérdőívet kitöltők korcsoportos 
megosztását. A hipotézis helyesnek bizonyult, az idősebb korosztály erősen felülreprezentált a
hagyományos papír alapú kérdőív esetén. 

 

A kérdőív válaszainak kiértékelése alapján megállapíthatjuk, hogy a városlakók által igényelt 
intézkedések túlmutatnak a helyi közlekedés átalakításán, olyan beavatkozásokat 
kezdeményeznek, melyek hatásai össztársadalmi szinten érzékelhetőek. Változást szeretnének
elérni az iskola, a munkahelyek és a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés terén, 
figyelembe véve a környezetvédelmi és az esélyegyenlőségi szempontokat. Egyetlen 
reformintézkedés sem lehet azonban sikeres, ha nem kíséri olyan szemléletváltás, amely 
tudatosabb értékválasztása ösztönözi a lakosságot. A szemléletbeni változás hatékony 
együttműködését igényli a társadalom különböző szereplőinek, a város döntéshozóitól, a 
pedagógusokig, ifjúsági és- környezetvédelmi szakemberekig, A konkrét célok kitűzésnek
ugyanakkor összhangban kell lennie a város pénzügyi realitásával. 
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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 : 
http://www.jaszkoz.hu/letoltheto-dokumentumok/

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

1.

5.

3.

2.

4.

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.

7.

1
2
2/A
3
4
5
6
6/A

7
8
8/A
8/Y
9
17
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. 

8.

9.


