Összefoglaló dokumentum
az Aszódi Járás 2021/2022. évi - elektronikus formában lebonyolított - önkormányzati menetrendi egyeztetéséről
Az egyeztetésben elektronikusan résztvevők: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg, Pest Megyei
Kormányhivatal, Aszódi Járási Hivatal
Közszolgáltatási Központunk a 2021. december 12-től életbe lépő 2021/2022. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő, járási szintű menetrendi
egyeztetéseit - a fennálló veszélyhelyzeti elrendelésre való tekintettel – 2021. évben is elektronikus formában tartotta meg.
Az Aszódi Járást érintően 16 db észrevétel érkezett a közösségi közlekedéssel kapcsolatban.
A megfogalmazott javaslatok és az azokra adott szolgáltatói és irodánk általi válaszok az alábbi táblázatban olvashatóak:
Település/Szervezet

Bag

Észrevétel
Az Aszód irányából érkező és az M3 autópályán
Budapestre tartó távolsági autóbusz járatokra jelenleg
Bag területén 2 megállóhelyen lehet le-és felszállni. A
"bagi elágazás" megállóhely a település lakott területén
kívül helyezkedik el (3-as úti körforgalomnál) és csak
többletsétával érhető el, míg a Dózsa György úti megálló
korszerűtlen, sőt, az idősebb korosztály számára Aszód
irányába kifejezetten balesetveszélyes a le- és
felszállásnál annak kialakítása miatt, valamint
autóbuszöböl híján akadályozza a frekventált
időszakokban a személygépjármű forgalmat is. Jó lenne a
meglévő 2 megállóhely összevonása, és a kor
követelményeinek
megfelelő,
autóbuszöböllel
rendelkező, eső, valamint szél ellen védett, fedett,
színvonalas buszvárók kialakítása, mindez kiegészülve egy
új gyalogos átkelőhely kijelölésével a vasút feletti híd
(Rákóczi u. - Dózsa György út csomópont) közelében.

Válasz

Megjegyzés

VOLÁNBUSZ Zrt.: A VOLÁNBUSZ Zrt. a megállóhelyek esetében csak a
személyszállítási szolgáltatást biztosítja és az utastájékoztatásért felelős.
A megállóhely áthelyezésével, illetve az új megállóhelyi infrastruktúra
kiépítésével, karbantartásával kapcsolatos forrással társaságunk nem
rendelkezik, ugyanakkor a megállóhely áthelyezése során annak
engedélyezési és kivitelezési eljárásában természetesen minden
szükséges (nem anyagi vagy pénzügyi jellegű) támogatást és segítséget
megad.
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VOLÁNBUSZ Zrt.: A kért többlet járat
közlekedtetéséhez a társaság nem
A 7 óra és 8 óra között közlekedő gödöllői buszjáratok
rendelkezik
a
térségben
szabad
között szeretnének egy 7:30 órakor induló járatot is. Sok
járműkapacitással, így az csak többlet
kisgyermekes szülő munkába járását segítené az új járat.
jármű forgalomba állításával lenne
megvalósítható.

Átszállás nélküli közvetlen utazási lehetőséget
szeretnének a Bag - Budapest viszonylatban Újpest
Városkapu megállóhoz. Mivel jelenleg a Keleti
Pályaudvarig kell lemenni és a 30-as busszal visszautazni
Újpestre.

KTI-KSZK: Többlet jármű
alkalmazását
megalapozott indokoltság
nélkül nem javasoljuk.
Kérjük a Szolgáltatót, hogy
az ősz folyamán mérje fel
az
érintett
vonal(ak)
forgalmát
a
reggeli
időszakban.

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható. A megmaradó közvetlen budapesti eljutási lehetőséget
biztosító autóbusz-járatok végállomása továbbra is Budapest, Stadion
autóbusz-állomás marad.

VOLÁNBUSZ Zrt.: Autóbusz-járataink közlekedési rendje egy összetett
menetrendi struktúrába illeszkedik, a Budapest – Gödöllő – Bag - Tura
viszonylatban közlekedő 402 sz. autóbusz járataink Gödöllőig a más
Kérik, hogy azok a buszok, amelyek Budapestről jönnek, viszonylatban, ezen a szakaszon közlekedő járatokhoz, Gödöllőtől a 404ne várjanak Gödöllőn 10 percet.
409 sz. Gödöllő – Aszód – Bag – Tura - Hatvan autóbuszvonal járataival
összehangoltan közlekednek, ezért a menetrend módosítását nem
tervezzük.
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VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
Kérik, hogy hétvégén legyen több buszjárat Budapestre tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
Tura felől (pl. 8:30 óra után, ne csak 10:40 órakor, hanem csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
köztes időben is). A Tura - Gödöllő járat ne menjen be hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
Aszódra.
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
Az éjszakai 22:40 órakor induló utolsó autóbusz Gödöllő
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
után ne menjen be Aszódra.
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.
VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2051/2020 (XII.30.) Kormányhatározatban foglaltak
értelmében Budapest elővárosi tarifaközösség létrehozása érdekében az
egyeztetések megkezdődtek. Függően a végső kormányzati döntéstől
tudja a szolgáltató vizsgálni a felvetést, mely alapján a Megrendelővel
megteheti a szükséges egyeztetéseket.
Kérik, hogy legyenek átjárhatók a MÁV és a Volánbusz
bérletek, egységesítsék ezeket.
MÁV-START Zrt.: Az elmúlt egy évben számos integrált tarifális
intézkedéseket vezettek be a szolgáltatók. A közeljövőben várható, hogy
az érintett térségben is bevezetésre kerül valamilyen integrált díjtermék.
Kidolgozás alatt áll egy, az egész országra kiterjeszthető és alkalmazható
tarifarendszer.
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Kérik, hogy a hét minden napján óránként álljanak meg a
vonatok Galgahévízen, a munkába járást segítendően.

Nagyon hiányzik reggel 7 és 8 óra között egy vonat
Budapest felé. A reggel 8 órás gödöllői munkakezdésre
nem biztosított a beérkezés. A reggel 7 és fél 8 óra között
közlekedő új vonat még az aszódi gimnazistáknak, illetve MÁV-START Zrt.: A térségben kidolgozás alatt egy a vasúti és autóbuszos
a gödöllői tanulóknak is segítené a bejutását.
alágazatok összehangolásán alapuló menetrendi és tarifális rendszer. A
vasúti kiszolgálás bővítése a megállóhelyen nem tervezett, ugyanakkor
cél a Bagon történő autóbuszos rá- és elhordás fejlesztése.
Többen jelezték, hogy az új vasúti menetrend életbe
lépésével Budapestre és Hatvanba nehézkes, szinte
lehetetlen, csak többszöri átszállással biztosított az
eljutás.
Kérik, hogy a regionális vonatok, a korábban megálló
vonatok ismét álljanak meg Hévízgyörkön, lehetővé téve
a gyors, biztonságos és költséghatékony, közvetlen
eljutást mindkét irányba.
VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
Kérik, hogy ha már kevés vonat áll meg Hévízgyörkön,
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
akkor a ráhordó autóbusz járatok közlekedjenek
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
sűrűbben, valamint hétvégén is azonos időpontban
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
induljanak a járatok.
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.

Hévízgyörk

Hévízgyörk és Bag

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
Kérik, hogy legalább a jelenlegi járatsűrűséget biztosítsák
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
a jövőben is a 400 Tura - M3 - Budapest vonalon.
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.

Mindkét település által megküldött észrevétel: hétvégén
(szombat, vasárnap), és ünnepnapokon reggel 6 óra körül
új buszjáratot szeretnének Budapestre. Hévízgyörk posta
megállónál 5:22 órakor, majd 1,5 óra múlva, 6:52 órakor
van buszjárat, az egyik túl korán van, a másik túl későn. A
kettő időpont között kérnek új járatot.

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.

Hévízgyörk

Domony

A hévízgyörki vasúti közlekedés tulajdonképpeni
megszüntetése mellett az autóbuszok Budapestre ugyan
járnak óránként, viszont a környező városokba (Aszód,
Gödöllő) meglepően kevés járat jár, ez megnehezíti a
közlekedést.

Domony Község helyközi autóbusz menetrendje 2021.
április 11-től megváltozott. A változással kapcsolatban
számtalan panaszos megkeresés érkezett hozzám,
amelyekben az érintett utasok kivétel nélkül azt kérik,
hogy az érintett vállalat állítsa vissza a 2021. április 10-ig
érvényben lévő menetrendet. Ennek oka az egyéb, 3-as
főúton közlekedő autóbusz viszonylatokhoz, illetve a
Hatvan-Gödöllő-Budapest
vonalon
közlekedő
vonatjáratokhoz történő csatlakozások ellehetetlenülése,
a várakozási idők irreális megnövekedése.

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság a térségben a 80a Budapest - Hatvan
vasútvonal menetrendi változásához igazodóan új, a budapesti eljutási
lehetőségek tekintetében a vasúti közlekedés prioritásának
érvényesülését segítő autóbusz-menetrend módosítás bevezetését
tervezi, melyben a budapesti eljutási lehetőségek kismértékű
csökkentése mellett bővíti a vasúti csatlakozó járatok számát oly módon,
hogy Bagon és Turán is szinte valamennyi Budapest irányú vonat
esetében biztosítja majd az átszállási lehetőséget. Az új menetrend
bevezetése a vasúti menetrend változását követően, ez év második
felében várható.
VOLÁNBUSZ Zrt.: Április 11.-től a megrendelő Innovációs és Technológia
Minisztérium elvárásaival összhangban a kedvezőbb vasúti
csatlakozások érdekében az Aszódot érintő autóbuszvonalak
menetrendje kis mértékben megváltozott, a járatok menetrendjei a
vasúti menetrendekhez kerültek hangolásra. A módosítás érintette az
Aszód-Domony viszonylatban közlekedő 458 és 459 számú
autóbuszvonalainkat is. A módosítások hatására munkanapokon a
korábbi ritkább követési időt biztosító menetrend helyett Aszódról
Domonyba óránként indul autóbuszjárat a délutáni időszakban. A vasúti
menetrendekhez történt hangolás miatt a korábbi menetrend
visszaállítását nem tudjuk teljesíteni.

Budapest, 2021. szeptember 1.
Az összefoglaló dokumentumot összeállította: Juhász András társadalmi és utaskapcsolatok referens
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