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Tisztelt Madari Róbert! 
  
Hivatkozva társaságunkhoz érkezett megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatjuk. 
  
2019. április 28-tól (vasárnaptól) a Budapest és a Dél-alföldi régió városai között életbe 
léptetett új országos gyorsjárati menetrend a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel és a közösségi 
közlekedési szolgáltatást megrendelői oldalról képviselő KTI Személyszállítási 
Közszolgáltatási Igazgatósággal közösen került kialakításra. A dél-alföldi térségben 
közlekedő országos és regionális autóbuszjáratok menetrendi átalakítását a kötöttpályás és 
nem kötöttpályás közösségi közlekedés összehangolására vonatkozó megrendelői 
elvárásokhoz igazodva hajtottunk végre az alábbiak szerint: 

•                  A vasúttal kedvezőbben kiszolgált viszonylatokban a közúti autóbuszos kapacitások 
csökkentése, módosítása (pl. Szeged-Kecskemét-Budapest). 

•                  A vasúttal nem, vagy csak hosszú menetidővel kiszolgált viszonylatokban 
(Budapest–Szentes, Budapest–Makó, Budapest–Kunszentmárton–Szarvas) az autóbusz-
közlekedés fejlesztése, a szolgáltatási színvonal javítása, amely elsősorban gyorsjáratok 
közlekedtetését, ütemes autóbuszos menetrendek kialakítását jelenti. 

•                  Megrendelői elvárások alapján a közösségi autóbusz-közlekedési szolgáltatás 
üzemeltetésének jelenleginél költséghatékonyabb megvalósítása. 

  
A fentiek alapján ütemes menetrend került bevezetésre, az országos járatokon egységes 
megállóhely és menetidő alkalmazásával. 
  
A Budapest irányába/irányából közlekedő országos autóbuszjáratok menetrendi 
átalakításával összhangban a hálózathoz kapcsolódó regionális autóbuszjáratok átszállási 
kapcsolatának biztosítása, illetve ütemes menetrendhez történő illeszkedése miatt egyes 
viszonylatokon a regionális autóbuszjáratok menetrendje is módosult.  
  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Budapest – Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba ütemes 
menetrend üzemeltetési tapasztalatait, lakossági észrevételeket, javaslatokat folyamatosan 
gyűjtjük, összegezzük, indokolt esetben kezdeményezzük a jelenleg érvényes menetrend 
módosítását a megrendelő felé. 
  
A VOLÁNBUSZ Zrt. járatait a személyszállítást megrendelő Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 2012. évi XLI. számú törvényben rögzített elvárásainak megfelelő útvonalon és 
időpontban hirdeti meg. Új járat, illetve már jelen menetrendben szereplő autóbuszjáratok 
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módosítása kizárólag jelentős mértékű, rendszeres utazási igény jelentkezése esetén 
kerülhet meghirdetésre.  
 
A megkeresésben jelzett lakossági észrevételeket, Kapásfalu, Lakitelek, újtelep 
megállóhelyre vonatkozó módosítási kérelmet előjegyzésben tartjuk és a menetrend 
módosítások egyeztetése során figyelembe vesszük.  
Új járat közlekedtetéséről, meglévő járat módosításáról társaságunk önállóan nem dönthet, 
ezért a menetrend módosítási kérelmet állásfoglalás céljából megküldjük az ellátásért felelős 
minisztériumot (ITM) képviselő Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda részére. 
  
Kérjük szíves megértését és tájékoztatásunk elfogadását. 
  
Budapest, 2020. 03. 04. 
  
  

Üdvözlettel: 
  
  

Dr. Őry Ferenc 
utaskapcsolati vezető 
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A VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatója elérhető társaságunk honlapján 
(https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato).  
  
Amennyiben tájékoztatásunkkal nem ért egyet úgy az első fokon eljáró területileg illetékes járási hivatalhoz (a 
járási hivatalok listája: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista), vagy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához (postai cím: 1440 Budapest, Pf. 1., személyes ügyintézés helye: 
1066 Budapest, Teréz krt. 38., e-mail buszos ügyekben: puf@itm.gov.hu, telefonszám: +36-1-373-1405, 
ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban) fordulhat. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk nem veszi igénybe 
a békéltető testületi eljárást, azonban lehetősége van az Ön lakóhelye/tartózkodási helye szerinti, megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni (Budapesten a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes, elérhetősége: 
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: +36-1-488-2131, 
fax: +36-1-488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, további békéltető testületek elérhetőségei: 
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579). 

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302 
Telefon: +36 1 219-8000Fax: +36 1 455 7901 
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