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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor lakosságának jelzése alapján a 2019. október 15. napján kelt levelünkkel azzal a 
kéréssel kerestük meg a Volánbusz Társaságot, hogy az iskolai tanév időtartama alatt, 
hétköznapi napokon, a Makó-Szeged, illetve a Szeged-Makó közötti útvonalon közlekedő 
buszjáratok közé az alábbiak szerint illesszenek be 1-1 plusz járatot, és ennek megfelelően 
módosítsák a menetrendet:  
 

- reggeli időszakban a Makó-Szeged irányba történő közlekedés esetében Kiszomborról 
történő 06.30 órai indulással, 

- délutáni időszakban a Szeged-Makó irányba történő közlekedés esetében 15.30 órai 
indulással.  

 
Kérésünket azzal indokoltuk, hogy a jelenlegi buszjáratok mindkét irányban túlzsúfoltak, 
azokra a busszal közlekedő kiszombori lakosok egy része nem fér fel, továbbá ezért a menetidő 
is megnövekszik. Mivel több alkalommal előforduló esetről van szó, és emiatt a későbbi 
időpontban induló járatok igénybevétele akár jelentős késést is jelenthet az utasok számára, 
kértük a megkeresésünkben foglaltak alapján a szükséges intézkedések megtételét.  
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatósága a 2019. november 12. napján 
kelt levelében arról tájékoztatta Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát, hogy a közösség 
autóbusz-közlekedési szolgáltatás költséghatékonyabb megvalósítása érdekében egyes 
regionális és országos buszjáratok 2018. december 9. napjától megszüntetésre kerültek. A 
menetrendi racionalizálás elsősorban az azonos időpontban, párhuzamosan üzemeltetett 
autóbuszjáratok felülvizsgálatát érintette. A Kiszombor-Szeged viszonylaton a tanév tartalma 
alatt munkanapokon közlekedő, Kiszomborról 6.35 órakor induló járat utasforgalmához a vele 
egyidőben Makó-Kiszombor-Szeged viszonylaton közlekedő járat kapacitása elegendőnek 
bizonyult, ezért a Kiszombor-Szeged közötti közvetlen járat megszüntetésre került.  
 
A megküldött tájékoztatás szerint a Társaság 2019/2020. tanév kezdetekor a reggeli időszakban 
több alkalommal ellenőrizte a Makó-Kiszombor-Szeged viszonylatban közlekedő járatokok 
számát és az utasforgalmat, és megállapította, hogy a Makóról 6.15 órakor Szegedre induló 



háromtengelyes autóbusz befogadóképessége és kapacitása elegendő. A továbbiakban pedig 
folyamatosan figyelemmel kísérik az utasforgalmat, és amennyiben indokolt és 
forgalomszervezési szempontból végrehajtható, akkor a szükséges intézkedéseket megteszik.  
 
A délutáni időszakban közlekedő járattal kapcsolatban a Társaság arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy nem került betervezésre menetrendmódosítás, de a Szegedről 15.30 órai 
időszakban közlekedő járatok utasforgalmát is fel fogják mérni.  
 
Tekintettel arra, hogy új járatok indításáról a Társaság önállóan nem dönthet, a 
megkeresésünket állásfoglalás céljából továbbították az ellátásért felelős Minisztériumot 
képviselő Dél-alföldi Közlekedésszervező Irodához, és a menetrend módosításával kapcsolatos 
információk majd a minisztériumi jóváhagyást követően kerülnek meghirdetésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. november 19. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 
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_____/2019. (____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VOLÁNBUSZ 
Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság menetrend módosítással kapcsolatos tájékoztatása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend módosítással kapcsolatos tájékoztatását.  
 
A határozatról értesül: 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság - 1091 Budapest, Üllői út 131. 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
 
  



 
  



 


