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Vezetői összefoglaló 

Dombóvár Város Önkormányzata 2021-ben, szeptember 30-i dátummal felmondta a helyi autóbuszos 
közszolgáltató szerződését, mert nem volt megelégedve a nyújtott szolgáltatással A szolgáltatás folyamatossága 
érdekében sürgősen új szolgáltatót kell találni, ehhez pedig új kiírás szükséges. Az önkormányzat megragadta a 
kínálkozó alkalmat, és a szolgáltatóváltást egyben a szolgáltatás minőségének emelésére és az igények jobb 
lekövetésére is fel kívánta használni. Az önkormányzat hatékonyabb hálózatot, költségtakarékosságot, jobb vasúti 
csatlakozásokat és korszerűbb járműveket igényel, emellett a lakossági igények megismerése és ahol lehet, a 
megvalósítása is fontos szempont. Ennek kidolgozására kérte fel a Mobilissimus Kft-t.  

A városban komoly hagyományai vannak a helyi autóbusz-közlekedésnek, így az időnként felmerülő 
racionalizálási tervek általában komoly lakossági észrevételeket váltottak ki. Ez az online kérdőív 
eredményességéből (378 kitöltött kérdőív 8 nap alatt) és eredményeiből is kiderült: valódi igény van a mainál 
sűrűbb követésekre, jobb csatlakozásokra és jobb autóbuszokra is. A kérdőívben bemutatott fejlesztési 
elképzelések rezonáltak a helyi igényekre, mind a jobb vasúti csatlakozás, mind a körjárati rendszer, mind a tarifális 
integráció jó visszajelzéseket kapott. 

A jelenlegi helyi hálózat a város legfontosabb pontjait lefedi, menetrendje részben ütemes, több fontos csatlakozást 
megad. A legnagyobb kihívást a vasúthoz való csatlakozás optimalizációja jelenti. A járművek ugyan 
alacsonypadlósak, azonban sok helyen nem biztosított a megállóhelyek akadálymentes megközelítése. A járműpark 
elavult, gyakran jelentkeznek műszaki problémák, melyek az utazási komfortot jelentősen csökkentik. 

A helyi autóbuszokat az elvégzett utasszámlálás egy (tanítási) napja alatt 1050 utas vette igénybe. Az utasforgalom 
csúcsa 6:50 és 7:50 közé esik, utána üzemzárásig lényegében folyamatosan csökkenő utasszámok vannak. A Hunyadi 
tér dominanciája az utasforgalomban megkérdőjelezhetetlen, de a Víztorony és a Kórház is igen magas utasszámokat 
mutat, az utasok csaknem fele megfordul e három megállóban. A városban az 1-es és a 3-as buszok viszonylag 
kihasználtak. A 2-es járat a leggyakoribb 23 indulással, de alacsony kihasználtsággal (5,2 felszálló utas/járat). Az 1-es 
követi 22 indulással, itt viszont a járatok kihasználtsága magas, 20,9 felszálló utas/járat. Az utasforgalom csaknem 
felét az 1-es buszjáratok, 2/3-át az 1-es és a 3-as buszjáratok szállítják el. A 3-as buszok kihasználtsága is elég magas, 
16,9 felszálló utas/járat átlagértékkel. Az értékek azonban a pandémia hatásai miatt feltehetően egy későbbi 
időszakhoz képest kedvezőtlenebbek voltak.  

Dombóvár és térsége közlekedésében jelentős szerepe van a helyközi autóbusz-közlekedésnek. A városban a 
helyközi autóbusz viszonylatok számos útvonalon párhuzamosak vagy közel párhuzamosak a helyi autóbuszokkal, 
vagy más útvonalon, de azonos célpontok (pl. Kórház) elérhetőek. A legforgalmasabb két megálló az autóbusz-
állomás (a vasútállomáson) és a Hunyadi tér, a két megálló között közel 60 helyközi autóbusz is közlekedik tanítási 
munkanapokon. A helyközi és a helyi autóbusz-hálózat és szolgáltatás jelenleg nem átjárható, a két rendszer nincs 
összehangolva, a tarifák egymás szolgáltatására nem érvényesek. Egy, Volánbusszal kötött kétoldalú 
megállapodásnak a fentiek miatt komoly előnyei lehetnek. 

A munkában négy teljesítményváltozatra tettünk javaslatot. Álláspontunk szerint a jelenlegi teljesítményből jobb 
menetrenddel és hálózattal jelentős üzemidő-bővülés és jobb szolgáltatás hozható létre, de még kismértékű 
teljesítménycsökkenéssel is elérhető érdemi javulás. Az 1-2. változat (4 autóbusszal) alapvetően biztosítja a mai 
szolgáltatási szintet, a 3-4. változatok (3 autóbusszal) viszont ez utóbbiak jelentős és érezhető leépülést jelentenek.  

A tervezés során támaszkodtunk a közösségi közlekedési hálózati- és menetrendi modellező szoftverre, mely által 
sokkal egyszerűbben elkészíthetők és összehasonlíthatók a tervezett koncepció elemei. A modellt és annak 
működését a 2021. június 30-i képviselőtestületi ülésen mutatjuk be. 
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1 A jelenlegi helyzet1 

 

 A közlekedési igényeket meghatározó háttér 
 

A város és környezetének térszerkezete 

Tolna megye városhálózatának jellegzetessége a nagy- és középvárosok hiánya. Ezért a régióban található megyei 
jogú városoknak (Pécs, Szekszárd, Kaposvár), valamint a 10-30 ezer fő közötti lakosszámú városoknak nagy szerepe 
van a térség társadalmi és gazdasági életében, valamint a különböző szolgáltatások biztosításában. A régióban sok a 
10.000 fő lakosszám alatti város, melyeknek jellemzően hiányos az intézményrendszere, bizonyos szolgáltatások 
nem elérhetők helyben, így a Dombóvárhoz hasonló városoknak nem csak a környező falvakkal, hanem a térségi 
kisvárosokkal is szorosan együtt kell működniük. Jellemző továbbá a városok excentrikus elhelyezkedése, emiatt 
több helyen jellemző a megyehatáron is túlnyúló vonzáskörzet, így Dombóvár is jelentős szerepet tölt be a Somogy 
és Baranya megyei határos települések életében is.  

A város Tolna megye harmadik legnagyobb települése, járásközpont, melyhez 16 település tartozik. A város 
történelmi alakulását jelentősen meghatározta elhelyezkedése: a Kapos folyón átkelőhelyként, a déli irányba vezető 
országutak és vasúti vonalak csomópontjaként szolgált. Emiatt a városban jelentős logisztikai és közlekedési bázis 
települt, folyamatosan fejlődött az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatóipar és az idegenforgalom. 
Ezek az ágazatok ma is a legjelentősebb foglalkoztatók a térségben. A vasút mentén korábban kialakult szocialista 
nehéz- és könnyűipari üzemek a rendszerváltást követően bezárásra kerültek, ezek jelenleg üresen állnak, 
beékelődve a városi lakó- és zöldterület-rendszerébe. 

 

1. ábra: A Szabadság u. (611-es út) négysávos szakasza a belvárosban (fotó: Ekés András) 

A város közúti hálózat kapcsolatai hiányosak, nem jó minőségűek, a térségi központok elérhetősége az átlagosnál 
rosszabbnak mondható. Az országos közúti kapcsolatokon sokat javítana a tervezett M9 autópálya Szekszárd-
Kaposvár szakasza, azonban a legújabb tervek szerint a módosított nyomvonal nem érinti a Szekszárd - Dombóvár 
térséget. 

 

 
1 A helyzetelemző munkarészek a „Dombóvár Területfejlesztési Koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia – Megalapozó 
vizsgálat” c. kötet alapján készültek 

 

 

Társadalmi és gazdasági háttér 

Tolna megye gazdaságát a három legnagyobb lélekszámú város: Dombóvár, Paks és Szekszárd határozza meg, 
melyek a megye szélein helyezkednek el. Dombóvár a megye dél-nyugati sarkában, a legfőbb kapocs Tolna, Baranya 
és Somogy megye között. Dombóvár gazdasági súlya így a városi és járási szerepkörön túlmutat.  

Dombóvár lakónépessége 17 924 fő2, a város területéhez képest nagy a lakosságszám, így a város a megye sűrűbben 
lakott települései közé tartozik. A Dombóvári járás lakónépessége 30 073 fő3. Ez az érték 2017-ben 30 857 fő, 2006-
ban 34 631 fő volt, a terület lakossága folyamatosan csökken.  

A város gazdaságának jelenlegi formája jelentős mértékben a szocialista nehéz- és könnyűipari üzemek örökségére 
épül. A rendszerváltás után a helyi kapacitások jelentősen leépültek, azonban a mai napig megtalálhatók például a 
fém- és textilipari vállalkozások. Jelentős szerepet töltenek be a város gazdasági életében a vasút menti és a 
főutakhoz kapcsolódó ipari területek, valamint a Kaposszekcső területén található Dombóvári Ipari Park. 

 

2. ábra: Helyi autóbusz a Bajcsy-Zsilinszky utcán (fotó: Ekés András) 

A rendszerváltás után az ipar visszaszorulásával előtérbe került a szolgáltatási szektor, amely jelentős szerepet tölt 
be a város és a térség életében. Megjelentek a multinacionális kereskedelmi egységek is (pl. Spar, Penny, Lidl, Tesco). 
A turizmus egyre fontosabb szerepet játszik az utóbbi évtizedekben a térségben és a városban is. Ehhez jelentősen 
hozzájárult Gunarasfürdő fejlesztése is, mely a legnagyobb idegenforgalmi célpont a térségben. 

 

2 Forrás: KSH Helységnévtár (2020.01.01.) 
3 Forrás: KSH Településstatisztika (2020.01.01.) 

DOMBÓVÁR GAZDASÁGI, TÁRSADALMI TERÜLETEN, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA TERÉN IS KIEMELT SZEREPET TÖLT 

BE A JÁRÁSBAN ÉS MEGYEHATÁRON TÚL IS. TÖRTÉNELMILEG IS JELENTŐS TÉRSÉGI KÖZPONT A KÖZÚTI ÉS VASÚTI FORGALMAT ÉS 

A LOGISZTIKÁT TEKINTVE.   
A VÁROS A MEGYE LEGSŰRŰBBEN LAKOTT TERÜLETEI KÖZÉ TARTOZIK, A HOZZÁ TARTOZÓ JÁRÁS LAKOSSZÁMA ÉVRŐL-ÉVRE 

CSÖKKEN.  
A GAZDASÁG A SZOCIALISTA IPAR ÖRÖKSÉGEIT HORDOZZA, FŐBB SZEREPET JELENLEG A VASÚT ÉS KÖZÚT MENTI TERÜLETEKEN, 
VALAMINT A KAPOSSZEKCSŐN LÉTREHOZOTT IPARI PARKOK JÁTSZANAK.  
EGYRE JELENTŐSEBB SZEREPE VAN A TURIZMUSNAK, KIEMELT IDEGENFORGALMI CÉLPONT A TÉRSÉGBEN A GUNARASFÜRDŐ. 
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Forgalomvonzó létesítmények Dombóváron 

 

3. ábra: Forgalomvonzó létesítmények Dombóváron 

A város egészében kertvárosi jellegű, csak a belváros közeli lakótelep és a belváros népsűrűsége magasabb. A 
városban a legtöbb forgalomvonzó létesítmény a 611-es út mentén a Szabadság út – Hunyadi tér – Teleki út 
útvonalon, a városközpontban helyezkedik el. Itt található a legtöbb szolgáltatás, oktatási intézmény, valamint az 
Önkormányzat is.  

Fontos városi központ még a Dombóvár vasút- és az autóbuszállomás környéke és a bevásárlóközpontok környéke 
(Tesco, Lidl) is. Emellett turisztikai szempontból kiemelkedik Gunarasfürdő. 

Nagyobb ipari területek találhatók Dombóvár vasútállomás közelében, Tüskén (Tüske Ipari Park) és Újdombóvár 
keleti végén (a Kapos mellett a Viessmann telepe). 

A legnagyobb foglalkoztatási központ a szomszédos Kaposszekcsőn található Kaposszekcső Ipari Park. 

 

 

 

Közlekedési módmegosztás, motorizáció 

A település motorizációja a KSH 2019-es adatai szerint 408 személygépkocsi/1000 fő, és 42 tehergépkocsi/1000 fő. 
Ezek az értékek az országos (411 és 54) és a megyei (426 és 59) átlag alatt maradnak. Érdemes megjegyezni, hogy 
ugyanezek az értékek 2010-ben még 306 és 38 voltak (országos: 314, 42; megyei: 325, 44). Tehát az ezer főre jutó 
személygépkocsik száma 10 év alatt 30%-kal, a tehergépkocsik száma 10,5%-kal növekedett. 

Az alábbi táblázat az egyes régióközpontok elérhetőségét mutatja Dombóvárról személygépkocsival, vonattal és 
távolsági autóbusszal (A vonat és az autóbusz esetében a legrövidebb menetidőket vettük figyelembe). Látható, 
hogy a megyeszékhely Szekszárd felé sem a vonat, sem az autóbusz nem jelent reális alternatívát a 
személygépkocsihoz képest. Szekszárdra a közel kétórás menetidő, a jelentős kerülő és a sárbogárdi átszállás nagyon 
messze van a tökéletestől, a menetidő összemérhető a budapesti utazáséval. Pécs és Budapest elérhetősége viszont 
nagyon jó vonattal és regionális autóbusszal is, mindkettő hasonló menetidővel közlekedik, mint amennyi idő alatt 
személygépkocsival lehet eljutni. 

 
Személygépkocsi Vonat Autóbusz 

Megyeszékhely - Szekszárd 55 perc 1 óra 38 perc 
1 átszállás 

1 óra 30-40 
perc 

Régióközpont - Pécs 48 perc 44 perc 44 perc 
Főváros - Budapest 1 óra 50 perc 2 óra 4 perc 2 óra 4 perc 

 

 

4. ábra: Helyi és helyközi autóbuszok találkozása (fotó: Ekés András) 

 

A vasút szerepe a város életében 

A város területén három vasútvonal található, a 40. sz. Budapest-Pécs, a 41. sz. Dombóvár-Gyékényes és az 50. sz. 
Dombóvár-Bátaszék vonalak, ezek közül a 40. sz. Pusztaszabolcs-Dombóvár vonalon 2020-ban elkészült a központi 
forgalomirányítási rendszer felújítása.  Elkészült a 40a felújítása Érd és Pusztaszabolcs között, ezzel valamivel 
gyorsabbak lettek a vonatok, viszont az okozott változások (nem Dombóváron találkoznak az IC-k) miatt nehezebb a 
vonatok helyi autóbuszos kiszolgálása. 

E három vasútvonal találkozásánál található Dombóvár vasútállomás, ahonnan közvetlen átszállási lehetőség van a 
helyi és helyközi autóbuszjáratokra. Az állomás hat személyforgalmat lebonyolító vágánnyal, ezen kívül hat teher és 
14 egyéb vágánnyal rendelkezik. P+R jellegű parkolásra nagy kiterjedésű rendezett terület áll rendelkezésre, amely 
állapota rosszabb minőségű, de jól kihasznált. A parkoló mellett 20 férőhelyes fedett B+R kerékpártároló is van, 
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amelynek kapacitása nem elégséges. Az állomás részben akadálymentes, az állomásépület és a peronok 
akadálymentesen megközelíthetőek, de nincs kijelölt akadálymentes parkoló, se taktilis jelzések, valamint az sk+30 
és sk+15 peronmagasság nem megfelelő. Az utastájékoztatás megfelelő színvonalú, menetrend, szolgálati hely 
megnevezése, útbaigazító táblák kihelyezettek, településtérkép, hangos utastájékoztatás működik, de az 
elektronikus utastájékoztatás hiányzik. 

Az összes viszonylaton ütemes közlekedés van, intercity vonatok járnak naponta Pécs – Budapest Keleti pu. között 
(11 pár), valamint helyből Gyékényes felé (1 pár). Személyvonatok közlekednek naponta Bajára (5 pár), Bátaszékre 
(5 pár), Budapest Déli pu.-ra (8 pár), Gyékényesre (8 pár), Kaposvárra (10 pár), Nagykanizsára (1 pár), Pécsre (9 pár), 
Pusztaszabolcsara (8 pár) és Sárbogárdra (8 járat). 

 

5. ábra: A Budapest-Pécs IC szerelvénye Dombóváron (fotó: Ekés András) 

 

6. ábra: A Budapest – Dombóvár S40-es személyvonat Flirt szerelvénye Dombóváron (fotó: Ekés András) 

A település másik, kisebb jelentőségű megállóhelye Dombóvár alsó vasútállomás, amelynek három 
személyforgalmat lebonyolítható és egy egyéb vágánya van. Megállnak az állomáson a Kaposvárra, Nagykanizsára 
és Gyékényesre közlekedő vonatok. Az állomáshoz közvetlenül kapcsolódik helyi autóbuszjárat, de kevesebb 
viszonylat érinti, mint a nagyállomást. P+R jellegű parkolásra hely biztosított, de rendezetlen és nem védett, 
kerékpártároló nincs. Az állomás nem akadálymentes, bár a peronok akadálymentesen megközelíthetőek az sk+30 
és sk+15 peronmagasság nem megfelelő. Az utastájékoztatás hasonló színvonalú, mint a nagyállomáson. 

Az InterCity vonatok sok szempontból meghatározzák a város lakóinak helyközi utazásait, így a helyi buszhálózat 
tervezésekor a jó minőségű csatlakozás alapvető szempont. A következő ábra a városban megálló vonatok 
érkezését és indulását szemlélteti. 

 

 

 

7. ábra: A Dombóváron és Dombóvár alsón megálló vonatok érkezési és indulási sémája (Mobilissimus) 

 

A helyközi autóbusz-közlekedés 

Dombóvár és térsége közlekedésében jelentős szerepe van a helyközi autóbusz-közlekedésnek, melyet a Volánbusz 
Zrt. (korábban DDKK Zrt., korábban Gemenc Volán Zrt.) lát el. A városban a helyközi autóbusz viszonylatok számos 
útvonalon párhuzamosak vagy közel párhuzamosak a helyi autóbuszokkal, vagy más útvonalon, de azonos célpontok 
(pl. Kórház) elérhetőek.  
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8. ábra: Dombóvár térségének helyközi buszhálózata (részlet; forrás: 
https://www.volanbusz.hu/files/public/terkepek/vonalak/tolna_megye.pdf) 

A helyközi viszonylatok az alábbi húsz megállóban érintik Dombóvár közigazgatási területét:  

 Dombóvár, Arany J. tér  
 Dombóvár, Autóbusz-állomás  
 Dombóvár, Bútorüzlet  
 Dombóvár, Gunarasfürdő  
 Dombóvár, Hunyadi tér  
 Dombóvár, III. u. sarok  
 Dombóvár, Kórház  
 Dombóvár, Mezőgazdasági telep  
 Dombóvár, MOL-telep  
 Dombóvár, Munkás tér  
 Dombóvár, Péküzem  
 Dombóvár, Szarvasdpuszta  
 Dombóvár, Szőlőhegy  
 Dombóvár, Szőlőhegyi elágazás  
 Dombóvár, Szőlők  
 Dombóvár, Temető  
 Dombóvár, Tüske  
 Dombóvár, Tűzoltóság  

 Dombóvár, Víztorony  
 Dombóvár (Gunaras), Bejárati út  

A legforgalmasabb két megálló az Autóbusz-állomás (a vasútállomáson) és a Hunyadi tér, a két megálló között közel 
60 helyközi autóbusz is közlekedik tanítási munkanapokon. A helyközi és a helyi autóbusz-hálózat és szolgáltatás 
jelenleg nem átjárható, a két rendszer nincs összehangolva, a tarifák egymás szolgáltatására nem érvényesek. 

  

9. ábra: Helyközi autóbusz a dombóvári vasútállomás előtt (fotó: Ekés András) 

 

A helyközi buszközlekedés nem csak a Dombóvár környéki településeket szolgálja ki, de több, Tolna megyén kívüli 
megyeszékhelyre és Balaton parti településre is van közvetlen összeköttetés. Pécsre, Veszprémbe, Kaposvárra, 
illetve Siófokra és Balatonfüredre is rendszeresen indulnak autóbuszok. A Dombóvár környéki településekre 
közlekedő autóbuszok jellemzően nem ütemesen közlekednek, a vasúti csatlakozásuk esetleges. A helyközi 
autóbusz-közlekedés és a vasúti közlekedés nincs érdemben egymáshoz hangolva. Kaposvár és Pécs felé jóval több 
közvetlen autóbusz közlekedik, mint a megyeszékhely, Szekszárd felé. 
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10. ábra: A Veszprém – Pécs és a Pécs – Veszprém ütemes autóbuszjáratok találkozása Dombóváron, a Hunyadi téren (fotó: Ekés András) 

 

 

 

   

DOMBÓVÁRON IS JELENTŐSEN MEGNŐTT AZ EGYÉNI GÉPJÁRMŰTULAJDONLÁS, 2019-BEN 408 SZEMÉLYGÉPKOCSI JUTOTT 

1000 FŐRE. 
DOMBÓVÁRRÓL A MEGYESZÉKHELY SZEKSZÁRD ELÉRHETŐSÉGE ELSŐSORBAN SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL LEHETSÉGES, PÉCS ÉS 

BUDAPEST ESETÉBEN VISZONT VERSENYKÉPES AZ AUTÓVAL A VONAT ÉS A TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZ IS. 
A VÁROS TERÜLETÉN HÁROM VASÚTVONAL TALÁLHATÓ, A NAGYÁLLOMÁS JELENTŐS FORGALMAT BONYOLÍT, ÜTEMES 

MENETRENDBEN INNEN INDULNAK AZ INTERCITYK. DOMBÓVÁR ALSÓ VASÚTÁLLOMÁS KISEBB JELENTŐSÉGŰ, A KAPOSVÁRRA, 
NAGYKANIZSÁRA, GYÉKÉNYESRE KÖZLEKEDŐ SZEMÉLYVONATOK ÁLLNAK MEG ITT. 
DOMBÓVÁR ÉS TÉRSÉGE KÖZLEKEDÉSÉBEN JELENTŐS SZEREPE VAN A HELYKÖZI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSNEK. A VÁROSBAN A 

HELYKÖZI AUTÓBUSZ VISZONYLATOK SZÁMOS ÚTVONALON PÁRHUZAMOSAK VAGY KÖZEL PÁRHUZAMOSAK A HELYI 

AUTÓBUSZOKKAL, VAGY MÁS ÚTVONALON, DE AZONOS CÉLPONTOK (PL. KÓRHÁZ) ELÉRHETŐEK.  
A HELYKÖZI VISZONYLATOK HÚSZ MEGÁLLÓBAN ÉRINTIK DOMBÓVÁR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT. A LEGFORGALMASABB KÉT 

MEGÁLLÓ AZ AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS (A VASÚTÁLLOMÁSON) ÉS A HUNYADI TÉR, A KÉT MEGÁLLÓ KÖZÖTT KÖZEL 60 HELYKÖZI 

AUTÓBUSZ IS KÖZLEKEDIK TANÍTÁSI MUNKANAPOKON. 
A HELYKÖZI ÉS A HELYI AUTÓBUSZ-HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS JELENLEG NEM ÁTJÁRHATÓ, A KÉT RENDSZER NINCS 

ÖSSZEHANGOLVA, A TARIFÁK EGYMÁS SZOLGÁLTATÁSÁRA NEM ÉRVÉNYESEK. 
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 Dombóvár helyi autóbusz-közlekedése4 
 

Dombóvár közösségi közlekedése vasúti csomóponti jellege és a pécsi fővonalon való fekvése miatt erős alapokon 
nyugszik. A vasúti közlekedéshez Dombóvár vasútállomáson helyi és helyközi autóbusz-közlekedés kapcsolódik. A 
helyközi és a helyi autóbusz-közlekedés megrendelői és szolgáltatói oldalról is elkülönül, az alkalmazott tarifák sem 
azonosak városon belüli közlekedés esetén. 

A helyi autóbusz-közlekedés hálózata 

A helyi autóbusz-közlekedés hálózata és menetrendi struktúrája a vasúti közlekedésre épül. A helyi autóbusz 
közlekedés hálózati értelemben a város legfontosabb pontjait lefedi, menetrendileg pedig a nap legnagyobb 
részében ütemes. A Budapest térségében megvalósult vasúti fejlesztések hatására az Intercity vonatok keresztezése 
átkerült Dombóvár mellől Sásd térségébe, így a korábban megfelelő átszállási időkkel a vonatokhoz csatlakozó helyi 
autóbusz menetrendben kompromisszumokat kellett kötni. A kisebb forgalmú időszakokra (hétköznap 17 óra után, 
valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap) külön optimalizált hálózat és menetrend érvényes. 

 

11. ábra Dombóvár helyi autóbusz közlekedése a forgalmasabb időszakban 

 
4 Források: https://dombovar.hu/lakohelyunk/helyi-autobuszkozlekedes/; Koncepcióvázlat Dombóvár fenntartható városi 
mobilitási tervére (SUMP) (Városkutatás Kft., 2014) 

 

12. ábra Dombóvár helyi autóbusz közlekedése az alacsonyabb forgalmú időszakokban 
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A helyi autóbusz-szolgáltatás jelenlegi útvonalai 

  
1 – MÁV pályaudvar – TESCO – IX. utca 

 
1A – MÁV pályaudvar – Petőfi tér – IX. utca 

 

  
2 - Hunyadi tér - Muskátli utca 

 
2A - MÁV-pályaudvar - Hunyadi tér 

 

  
3 - Hunyadi tér - Gunaras 

 
3A - Hunyadi tér - VIESSMANN - Tüske, horgásztó 

 

 

  
5 - Hunyadi tér – Nyerges 

 
5A - Hunyadi tér – Szőlőhegy 

 

  
10 - MÁV-pályaudvar - Kórház - IX. utca 

 
11 - IX. utca -TESCO - Muskátli utca - MÁV-pályaudvar 

 

 

 

21 - MÁV-pályaudvar - Szegfű utca - TESCO - Petőfi tér 
- IX. utca  
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Járműpark 

A helyi autóbusz járműpark vegyes, közös jellemző az akadálymentesség, külső megjelenésüket tekintve azonban 
minden autóbusz eltérő, a járművön belüli és megállóhelyi utastájékoztatás pedig fejlesztésre szorul. A járművek 
állapota eléggé leromlott, alacsony komfortszintű, jellemzően nem jól működik a klímaberendezés. Ez sajnos az 
utazási kedvre is kihat, erről részletesebben a lakossági igényfelmérő kérdőív eredményeinek bemutatásánál lesz 
szó. 

 

13. ábra: Az egyik helyi Mercedes autóbusz (fotó: Ekés András) 

 

Nem áll rendelkezésre az alacsonyabb forgalmú időszakokban jobban alkalmazható kisebb járműméret, illetve 
jelenleg nem létezik igényvezérelt kiszolgálás (DRT) akár egyes területekre, akár az üzemidő egy részére 
vonatkoztatva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: Az egyik helyi Neoplan autóbusz (fotó: Ekés András) 

 

 

15. ábra: Az egyik helyi Neoplan autóbusz (fotó: Ekés András) 
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Megállóhelyek 

A két legforgalmasabb autóbusz-állomás (vasútállomás, Hunyadi tér) egyike sem kínál korszerű forgalmi- és 
utaskiszolgáló létesítményeket, nem jelent vonzó intermodális környezetet, az utastájékoztatás is alacsony szintű. 
Noha a vasútállomáson funkcionálisan megvan a különböző közlekedési szolgáltatások közötti kapcsolat, annak 
minősége elmarad az elvárhatótól. 

 

A közösségi közlekedési létesítmények rendkívül különbözőek. A helyközi és helyi megállóhelyek egy része nem 
akadálymentes vagy nem közelíthető meg akadálymentesen még olyan helyeken sem, mint a helyközi autóbuszok 
kórházi megállója, vagy az autóbusz-állomás peronjai. Sok megállónál jellemző, hogy biztosított a szintbeli ki- és 
beszállás a járműbe, de maga a megállóhely nem közelíthető meg akadálymentesen. 

 

 

Díjtermékek 

A helyi autóbusz vonaljegy (200 Ft), összvonalas havi bérlet (3 998 Ft), vagy tanuló és nyugdíjas bérlet (1 398 Ft) 
megvásárlásával vehető igénybe. A vonaljegy az autóbuszon a sofőrnél váltható, a megváltástól számított 30 percig 
érvényes, amely időn belül korlátlan számú átszállásra használható. A havi bérletek adott hónap 1-jén 0:00-tól 
következő hónap 5-én 24:00-ig érvényesek. 

Jelentősnek látszik egy olyan utazói réteg, amely közösségi jellegű közlekedést használ, mégsem jelentkezik sem a 
Volánbusz, sem a helyi autóbusz-közlekedés hálózatán. Bár az utóbbi években több jelentősebb munkáltató is 

megszűnt, továbbra is jellemző, hogy a nagyobb munkáltatók saját megrendelésben üzemeltetnek kisbuszokat a 
munkaerő városon belüli és helyközi fuvarozására, ezzel mindkét közösségi közlekedési szolgáltató potenciális 
piacának egy részétől esik el. 

 

A helyközi autóbusz-hálózat szerepe a helyi közlekedésben 

A vasútállomásnál lévő autóbusz-állomás jelentős forgalmat bonyolít Dombóvár és a környező települések között 
helyközi, illetve távolabbi településekre távolsági forgalomban is. Az autóbusz-járatok nem minden esetben 
kapcsolódnak a vasúthoz, jellemzően tradicionális menetrendi struktúra alapján üzemelteti őket a Volánbusz. A 
helyközi közlekedési hálózat Dombóváron belüli része a főbb városi pontokat (pl. Hunyadi tér, Kórház) érinti, de a 
hektikus menetrendi kínálat és a Dombóváron belüli nagyon eltérő vonalvezetések miatt helyi utazási igényekre nem 
ad megfelelő alternatívát. A Dombóvár belvárosából irányuló helyközi utazások egy részénél átszállási kényszer 
adódik az autóbusz-állomáson helyi és helyközi autóbuszok között, mivel a helyköziek gyakran nem érintik a Hunyadi 
teret. 

 

A tarifálisan nem átjárható helyközi és helyi rendszer miatt ugyanahhoz az utazáshoz két eltérő szolgáltatás 
igénybevétele és két eltérő jegy vagy bérlet megléte szükséges, amely nem segíti a közösségi közlekedés 
versenyképességét. A helyközi járműpark vegyes, vannak újabb járművek, de továbbra is jellemzőek a régebbi, nem 
alacsonypadlós autóbuszok. 

 

 

 

 

A JELENLEGI HELYI HÁLÓZAT A VÁROS LEGFONTOSABB PONTJAIT LEFEDI, MENETRENDJE RÉSZBEN ÜTEMES, TÖBB FONTOS 

CSATLAKOZÁST MEGAD. A LEGNAGYOBB KIHÍVÁST A VASÚTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS OPTIMALIZÁCIÓJA JELENTI.  
A JÁRMŰVEK UGYAN ALACSONYPADLÓSAK, AZONBAN SOK HELYEN NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÁLLÓHELYEK AKADÁLYMENTES 

MEGKÖZELÍTÉSE.  
A JÁRMŰPARK RÉGI, GYAKRAN JELENTKEZNEK MŰSZAKI PROBLÉMÁK, MELYEK AZ UTAZÁSI KOMFORTOT JELENTŐSEN CSÖKKENTIK.  
A HELYKÖZI AUTÓBUSZOK ÚTVONALA ÉRINTI A FŐBB VÁROSI PONTOKAT, AZONBAN A HEKTIKUS MENETRENDI KÍNÁLAT, AZ ELTÉRŐ 

ÚTVONALVEZETÉS, ÉS A TARIFAKÖZÖSSÉG HIÁNYA MIATT EGYELŐRE NEM INTEGRÁLHATÓ A HELYI KÖZLEKEDÉSBE.   
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 A lakosság igényei 
 

A lakosság igényeit online kérdőív segítségével mértük fel. A kérdőív 2021. június 15-től 2021 június 23-ig volt 
elérhető. A kitöltések számának növelése érdekében a kérdőívet és annak elérhetőségét különböző online 
platformokon osztottuk meg. 

Öt nagyobb részre tagolható a kérdőív: 

 alapadatok 
 közlekedési szokások 
 a helyi autóbusz használata 
 elégedettség 
 fejlesztési igények 

Összesen 378 fő töltötte ki az online kérdőívet a nyolc nap alatt. 

 

Alapadatok 

 

16. ábra: Nemek közötti megoszlás 

A kitöltők majdnem háromnegyede, 73,3%-a nő. 

 

17. ábra: Életkor szerinti megoszlás 

Az életkori megoszlás tekintetében nincsenek kiugróan reprezentált korcsoportok. A kitöltők legnagyobb hányada, 
több, mint harmada 40-59 éves. 

 

18. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás 

Aktivitásukat tekintve a válaszadók többsége, 52%-a dolgozó, ezt követi a nyugdíjas (15%), valamint a középiskolai 
tanuló (10%) csoport. A dolgozók általi használat fizetőképes keresletet jelent. 
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19. ábra: Lakóhely szerinti megoszlás 

A legtöbben dombóváriak, a kitöltők 18%-a lakik másik településen. 

 

A dombóvári válaszadók lakhelyük szerinti megoszlása az alábbi ábrán látható. 

 

20. ábra: Dombóvári válaszadók városrész szerinti megoszlása 

Látható, hogy a közismerten népesebb városrészek kiugró arányokkal bírnak, a hálózat és menetrendi rendszer 
kidolgozásakor is prioritást élveznek e területek. 

 

 

 

 

 

 

21. ábra: A Dombóváron való tartózkodás célja 

A dombóvári tartózkodás célja a legtöbb esetben az, hogy a válaszadó a városban lakik. A többi válaszadó esetében 
a cél a munkahely, ügyintézés, vásárlás, illetve egészségügyi intézmény felkeresése. 

 

Közlekedési szokások 

 

22. ábra: Dombóváron belül használt közlekedési módok eloszlása 

Három meghatározó közlekedési módot választanak a válaszadók, melyek közül a legnépszerűbb a helyi közlekedés 
(42%), ezt követi a személygépkocsi (24%) és a gyaloglás (19%). 
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23. ábra: További közlekedési módok a vároban 

A további gyakori közlekedési módok közül a legnépszerűbb a gyaloglás, amit a helyi autóbusszal való közlekedés, a 
személygépkocsi és a kerékpár követ. Figyelemre méltó megoszlás ez, hiszen a helyi autóbusz használata a második 
leggyakrabban használt eszközök sorrendjében is előkelő második helyen szerepel. 

 

A helyi autóbusz használata 

 

24. ábra: Dombóvári helyi busz használata 

A dombóvári helyi buszt a kérdőívet kitöltők jelentős többsége, 83%-a használja. 

 

 

25. ábra: A helyi autóbusz használatának gyakorisága 

Mindennapos használatra a válaszadók közel negyede veszi igénybe a helyi szolgáltatást, legtöbben (33%) hetente 
néhányszor használják. Kiemelendő, hogy a mintába bekerültek háromnegyede legalább hetente néhányszor utazik 
helyi autóbusszal, azaz aktív használók. 

 

26. ábra: A helyi autóbusz használatának időszakai 

Látható, hogy a helyi autóbuszokat főleg a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban használják, de délelőtt is 
népszerűek. 
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27. ábra: A helyi autóbusz használata régebben 

33% állítja, hogy régebben többet használta a helyi autóbuszt és csupán 7%-uk nem használta régebben. 

 

 

28. ábra: Mit használják kevesebbet a helyi autóbuszt? 

Legtöbben azért nem használják már, mert nem tartják elég sűrűnek, rossz a csatlakozás, nem ismerik a járatokat és 
a menetrendeket, megváltoztak a személyes életkörülmények, vagy mert inkább személygépkocsival közlekednek. 

 

 

29. ábra A helyi autóbuszhasználat céljai hétköznap 

Hétköznap legtöbben munkába járásra, bevásárlásra, ügyintézésre, egészségügyi intézmény felkeresésére, 
családtagok, barátok meglátogatására, szabadidős programok megközelítésére veszik igénybe a helyi autóbuszokat. 

 

 

30. ábra: A helyi autóbuszhasználat céljai hétvégén 

A hétköznapi használati célok a hétvégére megváltoznak, a legfőbb indok a bevásárlás, szabadidős programok 
megközelítése, családtagok, barátok meglátogatása, munkába járás lesz. 
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31. ábra: Helyi viszonylatok használtsága 

A később bemutatott utasszámlálási eredmények is alátámasztják az 1-1A-10 és a 3-3A népszerűségét. A 21-es 
relatív népszerűsége kicsit meglepetés, tekintve, hogy egyetlen ilyen járat van. 

 

 

32. ábra: Miért választja a helyi autóbuszt? 

A helyi autóbusz, mint közlekedési mód használata nem kizárólag személyes választás. A válaszadók legnagyobb 
része azért ezt választja, mert nincs személygépkocsija, jogosítványa, más lehetősége. Csupán 18% tartja úgy, hogy 
a jó szolgáltatás miatt használja a helyi autóbuszokat. 

 

33. ábra: Használt díjtermékek megoszlása 

 

 

A díjtermékek megoszlását tekintve egyértelműen többen vannak azok, akik menetjeggyel utaznak, a válaszadók 
57%-a. Ez vagy az alkalmi utazók magas arányából vagy az ellenőrzés esetlegességéből következhet. Érdekes, hogy 
míg a kitöltők 15%-a tanuló, csupán 4,5%-uk utazik tanuló bérlettel. 
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Elégedettség 

Az elégedettségre vonatkozó blokkon belül kérdeztünk a járatok gyakoriságáról, a járatok útvonaláról, a 
megállóhelyek elhelyezkedéséről a helyi autóbusz-menetrendekről, a megállókban és az interneten elérhető 
utastájékoztatás színvonaláról, a járművek állapotáról, a járművek komfortjáról, végül a járművek tisztaságáról. Ezek 
közül a leginkább pozitívan értékelt jellemzők a járatok útvonalára, a megállóhelyek elhelyezkedésére vonatkoznak. 
A legtöbb probléma és elégedetlenség a járatok járművek állapotához, azok komfortjához köthető.  

 

 

34. ábra: Megállóhelyek elhelyezkedésével való elégedettség 

 

35. ábra: Az autóbusz-menetrendekkel való elégedettség 

 

36. ábra: A járművek állapotával való elégedettség 

 

37. ábra: A járművek komfortjával való elégedettség 
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38. ábra: Jegyek, bérletek ára a szolgáltatás szintjéhez viszonyítva 

A díjtermékek árát a válaszadók 72%-a elfogadhatónak, 16%-a magasnak tartja. Ez általános megelégedettséget 
sugall, ami általában az összehasonlításban egyébként alacsony jegyárak mellett szokott kialakulni. 

 

 

39. ábra: Vélemények a helyi autóbuszközlekedésről 

A szabadszavas válaszoknál megfogalmazott észrevételek a helyi autóbusz-közlekedésről leginkább kevésbé 
szakmai, de pozitív megjegyzéseket tartalmaztak. Arányaiban sok észrevétel érkezett az autóbuszok kifogásolható 
állapotáról, a járatok nem megfelelő sűrűségéről, a rossz csatlakozási lehetőségekről. Érdekes a Tüske-
Újdombóvárral és az Újdombóvári kapcsolatra vonatkozó konkrét észrevételek megjelenése. 

 

 

Fejlesztési igények 

 

40. ábra: A vasútállomáshoz való kapcsolódás fejlesztésének hatása a helyi autóbusz használatra 

A válaszadók határozottan úgy vélik, hogy többet használnák a helyi autóbuszt, ha jobb csatlakozást adna a 
vasútállomásról induló és az oda érkező vonatokhoz. 

 

 

41. ábra: Körjárat szolgáltatás hatása a helyi autóbuszok használatára 

A körjáratokat is pozitívan fogadnák a válaszadók. 
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42. ábra: Tarifaintegráció hatása a helyi autóbuszok használatára 

A tarifaintegráció is pozitívan hatna az autóbusz használatra, ám nem annyira szignifikáns, mint az előbbi kettő 
ponton. Ez annak a következménye lehet, hogy a helyi díjtermékek árát eddig sem tartották magasnak a válaszadók. 
Mivel a válaszadók több, mint 80%-a dombóvári, ezért nem meglepő, hogy 22%-uk nem érdekelt a kérdésben. 

 

 

43. ábra: Fejlesztési lehetőségek, észrevételek 

 Azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek ahhoz, hogy a válaszadó használni kezdje a 
dombóvári helyi autóbuszt, leginkább az autóbuszok minőségén való fejlesztés és a csatlakozási lehetőségek javítása 
érdekében fogalmaztak meg észrevételeket a válaszadók. 
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A KÉRDŐÍVEKRE ADOTT VÁLASZOKBÓL EGY OLYAN HELYI AUTÓBUSZ KÉPE RAJZOLÓDIK KI, AMELYET A HELYIEK ISMERNEK, 
TÖBBSÉGÜKBEN IDŐRŐL-IDŐRE HASZNÁLNAK IS. A HELYI BUSZ RÉSZE AZ ITTENIEK ÉLETÉNEK. 
A HASZNÁLÓK MINDENFÉLE KORÚ, STÁTUSZÚ ÉS CÉLÚ EMBEREK, DE ERŐS A HIVATÁSFORGALMI TÚLSÚLY ÉS SOK A KÉNYSZERUTAS, 
AKI MÁS MEGOLDÁS HÍJÁN HASZNÁLJA. 
A FŐ PROBLÉMÁK A JÁRATOK SŰRŰSÉGÉVEL É CSATLAKOZÁSAIVAL VANNAK, EMELLETT A BUSZOK ÁLLAPOTÁRA ÉS KÉNYELMÉRE 

ÉRKEZTEK MEGJEGYZÉSEK, DE A MEGÁLLÓK HELYÉVEL ÉS AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSSAL PÉLDÁUL ELÉGEDETTEK A HASZNÁLÓK. 
A FELAJÁNLOTT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK REZONÁLTAK A HELYI IGÉNYEKRE, MIND A JOBB VASÚTI CSATLAKOZÁS, MIND A 

KÖRJÁRATI RENDSZER, MIND A TARIFÁLIS INTEGRÁCIÓ JÓ VISSZAJELZÉSEKET KAPOTT.   
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 Az utasszámlálás főbb eredményei 
 

Az új hálózat és menetrend tervezésnél a jobb eredmények elérése érdekében a Mobilissimus jobbnak látta egy 
kisköltségű utasszámlálás lebonyolítását. Erre 2021. június 11-én, pénteken, a tanítási időszak utolsó napjainak 
egyikén, a COVID miatti korlátozások lazításának idején került sor. A felmérők a le- és felszálló utasokat számlálták 
minden megállóhelyen, üzemkezdettől üzemzárásig. A helyi autóbuszokat aznap mintegy 1050 megszámlált utas 
vette igénybe (1054 leszálló és 1046 felszálló utast rögzítettek a felmérők, a különbség oka főként a végállomásozó 
buszokon fennmaradó és továbbutazó utasok voltak) és volt néhány, különböző okokból fel nem mért járat is. 

A következő grafikon a mérés ideje alatt az összes helyi autóbuszjáratra felszálló utas számának időbeli eloszlását 
mutatja be. A leszálló utasok grafikonja ehhez nagyon hasonló, azt nem közöljük. 

 

 

A város 46 helyi autóbusz-megállóhelyén a következő fel- és leszálló utasszámok voltak: 

  

 

 

 

 

 

Jól látszik a 6:50-7:50 közötti erős hivatásforgalmi csúcs (193 felszálló utas/óra értékkel) és a reggeli órák iránti relatív 
magas kereslet. 9:15-től üzemzárásig csak a 18:01-es 3-as Gunaras-Tó utcai felszállók miatt van kiemelkedő 
eredmény, egyébként alacsony intenzitású, legfeljebb 10 utast megmozgató utascserék vannak, az üzemzáráshoz 
közeledve egyre alacsonyabb felszálló utasszámokkal. 

A következő két táblázat a város megállóhelyeit mutatja be a felszálló és a leszálló utasok forgalma alapján sorba 
rendezve. A Hunyadi tér dominanciája megkérdőjelezhetetlen, de a Víztorony és a Kórház is igen magas 
utasszámokat hoz, az utasok csaknem fele megfordul e három megállóban. A MÁV-pályaudvar érdekes módon a 
felszállóhelyek között a negyedik, a leszállóhelyek között azonban csak a nyolcadik. Jól teljesítenek az áruházak 
(TESCO és Lidl) is. Az első tíz helyezett megálló sorrendje és utasszámai a felszállók és a leszállók között esetenként 
erőteljesen eltérnek, emögött talán aszimmetrikus utazások állnak. Tucatnyi olyan megállóhely van, aminek 
egyáltalán nincs, vagy csak néhány utasa van egész nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A HELYI AUTÓBUSZOKAT A MÉRÉS ALATT 1050 UTAS VETTE IGÉNYBE. 
AZ UTASFORGALOM CSÚCSA 7:00 ÉS 8: 00 ÓRA KÖZÉ ESIK, UTÁNA ÜZEMZÁRÁSIG LÉNYEGÉBEN FOLYAMATOSAN CSÖKKENŐ FEL- 

ÉS LESZÁLLÓ UTASSZÁMOK VANNAK. 
A HUNYADI TÉR DOMINANCIÁJA AZ UTASFORGALOMBAN MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN, DE A VÍZTORONY ÉS A KÓRHÁZ IS IGEN 

MAGAS UTASSZÁMOKAT HOZ, AZ UTASOK CSAKNEM FELE MEGFORDUL E HÁROM MEGÁLLÓBAN. A MÁV-PÁLYAUDVAR A 

FELSZÁLLÓHELYEK KÖZÖTT A NEGYEDIK, A LESZÁLLÓHELYEK KÖZÖTT AZONBAN CSAK A NYOLCADIK.  
JÓL TELJESÍTENEK AZ ÁRUHÁZAK (TESCO ÉS LIDL) IS.  
TUCATNYI OLYAN MEGÁLLÓHELY VAN, AMINEK NINCS, VAGY CSAK NÉHÁNY UTASA VAN EGÉSZ NAP. 

A megálló neve Összesen:
Hunyadi tér 239
Víztorony 126
Kórház 93
MÁV-pályaudvar 56
Szent István tér 54
Petőfi tér 49
Gunaras - Tó utca 38
Horvay J. u. - III. utca sarok 37
TESCO áruház 30
Szőlőhegy 26
Lidl áruház 24
Gunaras - Kernen tér 21
Kórház - Fő utca sarok (Tükör) 20
Saguly Károly tér 19
Újdombóvári temető 18
Gárdonyi tér 17
Tüske, horgásztó 16
Illyés Gyula Gimnázium 14
IX. utca 12
Kölcsey utca 12
Muskátli utca 12
Horvay J. u. - V. utca sarok 11
Nyerges Csárda 11
Dombóvár alsó - vasútállomás 10
Vörösmarty utca 9
Radnóti utca 9
Tüske-külső 9
Horvay J. u. - IX. utca sarok 7
Szegfű utca 7
Gyöngyvirág körút - Temető 6
Tüske-belső 6
Kinizsi utca 5
Arany János tér 5
Dózsa György utca 4
Horvay J. u. - IV. utca sarok 3
Rákóczi utca - Perczel Béla utca sarok 3
Pasha Kft. 3
Csokonai utca 1
Madách utca 1
Rozmaring tér 1
Kéknefelejcs utca 1
MOL-telep 1
Baross utca 0
Szőlőhegyi elágazás 0
Köztársaság utca 0
PICIPÓ Kft. 0

A felszálló utasok napi száma: 1046

FELSZÁLLÓ UTASOK
Megálló neve Összesen:

Hunyadi tér 236
Víztorony 135
Kórház 105
Horvay J. u. - III. utca sarok 57
Szent István tér 50
TESCO áruház 48
Petőfi tér 39
MÁV-pályaudvar 38
Szőlőhegy 29
Gunaras - Kernen tér 29
Gunaras - Tó utca 29
Lidl áruház 27
Újdombóvári temető 23
Gárdonyi tér 18
Vörösmarty utca 18
Saguly Károly tér 17
Kórház - Fő utca sarok (Tükör) 17
Horvay J. u. - V. utca sarok 15
IX. utca 15
Muskátli utca 15
Tüske-külső 14
Horvay J. u. - IV. utca sarok 10
Illyés Gyula Gimnázium 9
Dombóvár alsó - vasútállomás 8
Tüske, horgásztó 8
Kölcsey utca 7
Arany János tér 7
Radnóti utca 7
Gyöngyvirág körút - Temető 6
Rozmaring tér 5
Csokonai utca 3
Dózsa György utca 2
Szegfű utca 2
Kéknefelejcs utca 2
Horvay J. u. - IX. utca sarok 1
Madách utca 1
Rákóczi utca - Perczel Béla utca sarok 1
Pasha Kft. 1
Kinizsi utca 0
Baross utca 0
Szőlőhegyi elágazás 0
MOL-telep 0
Tüske-belső 0
Köztársaság utca 0
Nyerges Csárda 0
PICIPÓ Kft. 0

Leszálló utasok napi száma: 1054

LESZÁLLÓ UTASOK

44. ábra: A felszálló utasok számának időbeli eloszlása 
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Az egyes buszcsaládok utasforgalmai 

Az 1-es busz a legjobban kihasznált viszonylat a városban, nincs olyan járat, ahol ne lenne legalább 10 utas, de 
vannak 20 feletti maximális utasszámok is. A Hunyadi tér-Kórház szakaszon van a legtöbb utas. Délután a befelé 
jövő járatok kihasználtsága alacsonyabb, 15:00 óra után már 10 alatti a maximális utasszám. 

Az 1A kevésbé keresett, a legforgalmasabb járatokon 15 utas a maximális utasszám (8:07 befelé, 7:35 kifelé, ez 
utóbbinak a Víztorony-Kórház közötti szakasza), egyébként kifelé 3-4, befelé inkább 8-9 utas jellemző.  

Az összesen 22 darab 1-es járaton 466 utas utazott, az összes utas közel fele, átlagosan 20,9 felszálló utas volt. A 
hét 1A járaton összesen 77 utas volt, ez átlagosan 11 felszálló utast jelent egy átlagos járaton. 

 

 

A 2-es buszjáratok a Kertváros (Muskátli utca) felé maximálisan 9 utassal közlekednek, de inkább az 5-6 utas 
jellemző. 11:00 után mindkét irány forgalma alacsony, több járaton is összesen 0-2 utas van, a maximális 
utasterhelés pedig 5-6 fő. A MÁV-pályaudvar-Hunyadi tér szakasz jellemzően erősebb a többi szakasznál. A 7:25-
ös járat a Muskátli utca felől az egyetlen kihasznált járat, ezen a Hunyadi térig 9-10 utas van. 

 

Az összesen 23 darab 2-es járaton 119 utas utazott. Ez a leggyakoribb járat tehát, átlagosan 5,2 felszálló utassal. 

 

A 3-as buszokon Gunaras felé a Kórháznál erős utaslépcső van, onnan a MOL-telepig relatív magasak az 
utasszámok. Gunarasra kevesen mennek ki (kivéve 11:40: 11 utas és 17:40: 16 utas). Délig befelé magasak az 
utasszámok, 15-20 utas hosszú szakaszon utazik. Délután inkább 6-8 utas a jellemző, viszont ők is hosszan utaznak. 
A 3A nem keresett, 3-4 utas utazik a buszokon. 

Az összesen 18 darab 3-as járaton 305 utas utazott, átlagosan 16,9 felszálló utassal. A két darab 3A járaton összesen 
7 utas volt, ez átlagosan 3,5 felszálló utast jelent egy átlagos járaton. 

 

 

 

A Szőlőhegyet kiszolgáló 5-ös buszokon általában kevés utas: maximum 6-7, de inkább 4-5 fő van a buszokon, ők 
viszont jellemzően végigutaznak. Ez alól egy látványos kivétel van, a 8:26-os 5A a Hunyadi tér felé, amin 15 utas 
van végig. Az 5A-n befelé délután a három járaton összesen egy utas van, ezek lényegében rezsimenetek. 

Az összesen 4 darab 5-ös járaton 15 utas utazott, átlagosan 3,75 felszálló utas volt. A 13 darab 5A járaton összesen 
54 utas volt, ez átlagosan 4,15 felszálló utast jelent egy átlagos járaton. 

 

 

 

Az egyetlen indulással bíró 21-es buszjárat vállalható utasszámot szállít: 10 utas volt a járaton. 

 

A VÁROSBAN AZ 1-ES ÉS A 3-AS BUSZOK VISZONYLAG KIHASZNÁLTAK, AZ 1A, A 2, A 3-AS ÉS A 21-ES JÁRATOK UTASFORGALMA 

ÁTLAGOSNAK MONDHATÓ. A LEGKEVÉSBÉ KIHASZNÁLT HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK A 3A, AZ 5-ÖS ÉS AZ 5A. 
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 A megállapodások elemzése 
 

Az összevont jelentés Dombóvár Város Önkormányzatának felelősségi körébe tartozó, adott évi személyszállítási 
közszolgáltatási kötelezettségről tartalmazza az adott évi közszoltáltatás sarokszámait. Így a szolgáltatási nettó 
árbevételt, az önkormányzati támogatást, az üzemeltetési költségeket, a közszolgáltatási tevékenység eredményét, 
valamint az éves futásteljesítményt.  

A legfrissebb közszolgáltatási szerződés 2019 májusától 2024 áprilisáig hatályos és Dombóvár Város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok kizárólagos joggal történő 
ellátására vonatkozik. A jelentések 2011 és 2019 közötti időszakra nyilvánosan elérhetőek, a részletei az alábbi 
grafikonon követhetőek. 

 

45. ábra: Az éves futásteljesítmény alakulása Dombóváron 2011 és 2019 között 

Az éves futásteljesítményben ugrásszerű növekedés ment végbe 2013-2014 között. Ez az érték 2013 óta 
folyamatosan növekszik, 2019-ben 230 412 km volt. 

 

46. ábra: Az összevont jelentések sarokszámai Dombóváron 2011 és 2019 között 

A 2013-ban megnövekedett futásteljesítmény a szolgáltatás nettó árbevételén is észrevehető, hisz az 83,7 millió 
forinttal a legmagasabb a vizsgált időszakban.  

Ezután azonban 2014-ben már csak közel 30 millió forint, és utána is folyamatosan csökkent, 2019-re 17,4 millió 
forintra. 

Az árbevétel csökkenése persze nem járt az üzemeltetési költségek csökkenésével, így a kieső árbevételt a növekvő 
önkormányzati támogatás helyettesítette. A vizsgált időszak utolsó évében közel 54 millió forint volt az 
önkormányzati támogatás. Ennek köszönhetően a közszolgáltatás 2013 óta nem veszteséges. 

 

 

47. ábra: Helyközi autóbusz Dombóváron (fotó: Ekés András) 
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Üzemeltetési költségek összesen (millió forint) Közszolgáltatási tevékenység eredménye (millió forint) 2011-12, DE KÜLÖNÖSEN 2013-HOZ KÉPEST AZ ÉVES FUTÁSTELJESÍTMÉNY 2019-RE JELENTŐSEN MEGNŐTT. 
A NETTÓ ÁRBEVÉTEL A CSÚCSOT JELENTŐ 2013 ÓTA FOLYAMATOSAN CSÖKKEN, A KIESŐ BEVÉTELEKET AZ ÖNKORMÁNYZAT 

PÓTOLTA KI.   
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 Diagnózis 
 

Dombóvár helyi autóbuszközlekedésének diagnózisa a következő pontokban foglalható össze: 

 

Általános szempontok 

 A kérdőívekre adott válaszokból egy olyan helyi autóbusz-közlekedés képe rajzolódik ki, amelyet a 
dombóváriak ismernek, többségükben időről-időre használnak is. A helyi busz része a dombóváriak 
életének. 

 Nincs egységes tarifarendszer, a helyi és helyközi autóbusz-közlekedés elkülönül egymástól 
 A helyközi buszok egy része nem érinti a belvárost 
 A megállóhelyek nagy része nem akadálymentes, nem megfelelő kialakítású 
 Hiányos az utastájékoztatás a járműveken és a megállókban 
 A buszállomás és a vasútállomás környezete nem felel meg a kor igényeinek 
 A nagyobb munkáltatók által a munkaerő szállítására üzemeltetett magán-kisbuszok miatt utasokat veszít 

a helyi és a helyközi közösségi közlekedési hálózat 
 A gazdasági átalakulás és pandémia hatásai csökkenő utasszámban öltöttek testet 

 

A helyi autóbuszközlekedés szempontjai 

 A város helyi és helyközi autóbusz-közlekedésének egyértelmű központja a Hunyadi tér 
 A használók mindenféle korú, státuszú és utazási célú emberek, de erős a hivatásforgalmi túlsúly 
 Sok a kényszerutas, aki más megoldás híján használja a helyi autóbuszokat, tehát ha lenne választása, más 

módon közlekedne. Ez pedig nem előremutató, színvonalasabb szolgáltatással lehet az igényeket jobban 
kielégíteni. 

 Az online kérdőív alapján a fő problémák a járatok sűrűségével és csatlakozásaival vannak, valamint a 
buszok állapotára és kényelmére érkeztek megjegyzések 

 A megállók helyével és az utastájékoztatással elégedettek a használók 
 A helyi járműpark minősége és komfortja alacsony minőségű: közepesen elavult, vegyes járműpark 

jellemző 
 A helyi autóbusz-közlekedés járműparkjának arculata nem egységes 
 Csak szóló, ~12 méteres normál szóló buszok vannak, emiatt költségesebb az üzemeltetés az igényekhez 

képest 
 A klímák működése esetleges, a nyitható ablakok hiánya melegben valódi kockázat 
 Alacsony színvonalú az utastájékoztatás 
 Problémák vannak a menetrendszerűséggel, így gyakran menetrendben tervezhető csatlakozások nem 

valósulnak meg 
 Az 1-es és a 3-as autóbuszjáratok tekinthetők kihasználtnak, a 3-as, az 5-ös és az 5A kimondottan 

alulhasznált, sok az üres helyi busz 
 A napi utasforgalom a reggeli csúcsórában (6:50-7:50 között) koncentrálódik 
 Az utasforgalom csaknem felét az 1-es buszjáratok, 2/3-át az 1-es és a 3-as buszjáratok szállítják el 
 Az utasforgalom térben is koncentrálódik, az utasok csaknem fele megjelenik a Hunyadi tér-Víztorony-

Kórház megállóhármasnál és sok a gyakorlatilag forgalom nélküli megállóhely 

 A vasúti fejlesztések miatt átalakult a vasúti menetrend, sokkal nehezebb lett minden vonathoz jó 
csatlakozást adni 

 A jelenlegi menetrend részben ütemes, igyekszik jó csatlakozásokat adni, ahol lehet, de a jelenlegi vasúti 
menetrend miatt ez korlátozottan lehetséges 

 A helyi buszokon egy jeggyel lehetséges az átszállás is 30 percen belül 

 

 

SWOT elemzés 

 

Erősségek Gyengeségek 
 Erős és ütemes vasúti közlekedés 
 Vasút több irányban szolgálja ki a térséget, 

jellemzően maximum 120 percenként (kivéve 
Bátaszék felé) 

 Helyi buszközlekedés jelenléte és 
népszerűsége 

 Csatlakozás a helyi buszok között 
 Helyi buszon egy jeggyel lehetséges az 

átszállás is 30 percen belül 

 Nincs egységes tarifarendszer, a helyi és 
helyközi autóbusz-közlekedés elkülönül 
egymástól 

 Helyközi buszok egy része nem érinti a 
belvárost 

 Megállóhelyek nagy része nem 
akadálymentes, nem megfelelő kialakítású 

 Hiányos utastájékoztatás a járműveken és a 
megállókban 

 Helyi autóbusz-közlekedés járműparkjának 
arculata nem egységes 

 A buszállomás és a vasútállomás környezete 
nem megfelelő 

 A nagyobb munkáltatók által a munkaerő 
szállítására üzemeltetett magán-kisbuszok 
miatt utasokat veszít a közösségi közlekedési 
hálózat 

Lehetőségek Veszélyek 
 A mai teljesítményből a mainál jobb 

szolgáltatás is kialakítható 
 Komoly lehetőségek vannak a Volánbusszal 

köthető kétoldalú megállapodásban 
 A COVID következményei miatt átmenetileg 

több szolgáltató lehet érdekelt, akár jobb áron 

 A további utasszámcsökkenés lehetősége 
 A finanszírozás nehézségei 
 A visszavágások miatt további utasvesztés, 

emiatt további visszavágások: ördögi spirál 
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 A továbbfejlesztés lehetséges és javasolt irányai, döntési pontok 
 

Javasolt távlati fejlesztések 

A közösségi közlekedés fejlesztésében sok olyan elem van, amely kívül áll Dombóvár önkormányzatának feladatain 
és hatáskörein. Ugyanakkor a város kezdeményező szereppel bírhat, elősegítheti, hogy a közösségi közlekedésben 
érintett minden résztvevő partner legyen a várost és környékét érintő mobilitási környezet fejlesztésében.  

A módváltás és a komfortos közösségi közlekedés egyik sarokpontja, hogy a főbb csomópontok, átszállópontok, 
autóbusz-megállók és környezetük minősége javuljon, a közösségi közlekedés attraktívabb legyen. Dombóvár, mint 
közösségi közlekedési csomópont komoly potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy a közösségi közlekedés 
környezetének fejlesztése támogatható legyen. Főbb pontjai a vasútállomás és az állomási előtér az autóbusz-
állomással és a kapcsolódó egyéb, módváltó felületekkel (pl. P+R parkoló, B+R kerékpárparkolók). Fontos, hogy a 
város és térsége léptékéhez igazodó, a forgalmi igényeket a jövőben is kielégítő, de nem eltúlzott, ezáltal 
megvalósíthatatlan beruházás jöjjön létre. A terület méretét tekintve sokféle praktikus, okos megoldás képzelhető 
el az új intermodális felület számára. Szükséges az érintett felek együttműködése a fejlesztés tartalmának és 
megvalósítási módjának meghatározásához, a tulajdoni viszonyok rendezéséhez.  

Jelentős fejlesztési elem a Hunyadi téri autóbusz-megállóhely átalakítása. A belvárosi közlekedési csomópont 
jelenlegi szűkösségét oldhatja, ha a 611-es főút 2x1 sávra beszűkítésre kerülne (legkésőbb az M9-es és a dombóvári 
elkerülő útszakasz átadásával egyidejűleg), és a buszállomási funkciók egy része áthelyezhető lenne az északi irányú, 
jelenleg jobb oldali sávba, megfelelően biztonságos megközelítési kapcsolatokkal. Ekkor kiváltható az észak felé 
közlekedő autóbuszok kétszeri megfordulása, miközben az utasforgalom számára is tágasabb és biztonságosabb 
felületek hozhatók létre. Fontos, hogy a forgalmas átszállópontokon megfelelő utaslétesítmények jöjjenek létre, 
amelyek komfortos átszállási körülményeket teremtenek, audio-vizuális utastájékoztatással, váróhelyiséggel, 
komplex akadálymentesítési környezettel. 

Támogatandó tevékenység az autóbusz-megállók egységes arculatú környezetbarát és vandálbiztos átalakítása, 
akadálymentesítése, a kapcsolódó utastájékoztatás fejlesztése. Fontos, hogy elsőként készüljön egy utasforgalom-
nagyság szerinti megálló-kategorizálás, amely alapján az egyes kategóriákhoz megfelelő funkciók társíthatók. A 
buszmegállók vonzerejét és a közösségi közlekedés arculatát javítaná zöld, növényekkel befuttatott, élőbb 
buszmegállók kialakítása, illetve nagyobb forgalmú megállók esetén kerékpártámaszok létesítése.  

Dombóvár városának hatáskörén túlmutat a tarifaközösségi és közlekedési szövetségi modell létrehozása. Fontos, 
hogy a jelenlegi három közlekedési szolgáltatás tarifálisan és hálózatilag is a jelenleginél jobban átjárható legyen, 
egy utazáshoz egy díjhordozó (jegy, bérlet) tartozzon, amely szolgáltató-független.   

Javasolható a helyi autóbusz-közlekedés monitorozása, a közelmúltban bevezetett hálózati és menetrendi struktúra 
eredményeinek felmérése. Ennek alapján beazonosíthatók a problémák, pontosíthatóak az aktuális igények, és be 
lehet avatkozni különféle mobilitás-szervezési megoldásokkal. 

Érdemes kidolgozni a nagyobb foglalkoztatók munkásszállítására vonatkozóan a közösségi közlekedés felé történő 
integráció lépéseit úgy, hogy valamennyi érintett számára (utasok, megrendelők, szolgáltatók) a megoldás lehetőleg 
előnyökkel járjon. 

 

 

Koncepcionális fejlesztési irányok – az önkormányzat igényei 

A diagnózis és a távlati fejlesztések alapján a következő koncepcionális fejlesztési irányokat javasoljuk: 

 Az időben és térben eltérő igények figyelembevétele a menetrendben (tanszünetek, szezonalitás, turizmus 
igényei például) 

 A vasúti csatlakozások erősítése 
 A járműméret optimalizálása 
 Az üzemidő bővítése 
 A kétoldalú megállapodásban rejlő lehetőségek kihasználása (például Szőlőhegy esetében) 
 Az új szolgáltatóval szemben szigorú és minőségközpontú elvárások 
 Az átszállási kényszer csökkentése 
 A későbbi igényvezérelt közlekedés bevezethetőségének megalapozása 
 Az utastájékoztatás minőségének emelése 

 

A fenti irányok alapján, több körben egyeztetve végül az önkormányzattal egyetértésben jött létre a következő 
fejezetben ismertetett teljesítménykoncepció és a hozzá tartozó viszonylatrendszer. A döntési pontoknál az 
önkormányzat döntött, azok beépültek a teljesítménykoncepcióba. 

 

 

  



 

 

26 

2 Hálózati és menetrendi teljesítmény koncepció 

A tervezés során két fő hálózati koncepció készült, amelyek továbbfejlesztésével jött létre a megvalósításra javasolt 
változat. Valamennyi változat esetén a viszonylatok számozása indikatív, tervezés során alkalmazott azonosítónak 
tekintendők a számok. A véglegesítést és a kapcsolódó döntéseket követően határozhatók meg a végleges 
viszonylatjelzések. 

 

1. változat 

A változatban alacsony számú viszonylatra, részben körjárati közlekedésre épült a hálózat, igazodva a vasúti 
közlekedéshez és a hivatásforgalmi igényekhez. A változat alapját a 40-es és 41-es körjáratok jelentik, amelyek 
ellenirányban járják be a Vasútállomás – Belváros – Kertváros – Tesco – Újdombóvár – Vasútállomás útvonalat, ezzel 
mindkét irányban gyorsan elérhetőek az egyes városrészek. A kertvárosi betérés miatt azonban a körbeutazás 
többlet időt igényel egyes desztinációk esetén.   

 

 

A 42-es viszonylat biztosítja e változatban a Vasútállomás – Dombóvár alsó – Belváros – Kórház – Gunaras 
kapcsolatot, amely jelenleg hiányzik az átszállásmentes eljutások közül a városi buszhálózaton. A viszonylat Tüske 
betéréssel közlekedne bizonyos indulások esetén.  

 

A 43-as viszonylat biztosít közvetlen Vasútállomás – Belváros – Szőlőhegy – Nyerges kapcsolatot, mely betétjárata 
csak a Szőlőhegyig közlekedne.   

A változat előnye a kevés számú viszonylat és a körjárati rendszer megjelenése, hátránya azonban a kedvezőtlen 
vasúti hangolhatóság és a városrészek közötti gyors eljutás hiánya bizonyos kapcsolatok esetén.   

 

2. változat 

A 2. változatban az 1. változathoz képest több viszonylat közlekedik, amely révén összetettebb hálózat valósul meg, 
de ennek eredményeként az utasigényekre és a felmérésben megfogalmazottakra könnyebben lehet reagálni.  

  

A hálózat gerincét az 50-es és 51-es körjáratok adnák, amelyek egymással szemben közlekedve gyors eljutást 
biztosítanak a dombóvári városrésze között, de a Kertváros érintése nélkül. A 40-es és 41-es viszonylatokhoz képesti 
előnye, hogy a legnagyobb utasforgalmú és -igényű helyeket a legrövidebb úton köti össze a két körjárat.  
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Az 52-es viszonylat azonos az 1. változatban bemutatott 42-es viszonylattal, a Vasútállomás – Dombóvár alsó – 
Belváros – Kórház – Gunaras kapcsolatot biztosítja a vasúti közlekedéshez hangoltan.  

 

Az 53-as, 54-es és 55-ös viszonylatok adnák e változatban a Vasútállomás – Kertváros kapcsolatot, az 53-as esetén 
tüskei, az 54-es esetén szőlőhegyi és nyergesi meghosszabbítással a belvároson keresztül.  

 

 A stabilabb vasúti csatlakozások érdekében jelenik meg az 58-as vonal, amely a Vasútállomás – Hunyadi tér – 
Dombóvár alsó – Vasútállomás rövid kört szolgálná ki, a Budapest felől érkező InterCity után és a Pécs felől érkező 
InterCity előtt.  

A változat előnye, hogy szenzitívebben tud reagálni az utasigényekre, és több irányban erősebb és kiterjettebb 
szolgáltatás nyújtható, de nem elsődlegesen alkalmas a peremidős és a hivatásforgalmi igények célzott 
kiszolgálására.  

 

A hálózati változatok elemzésekor feltártuk azok előnyeit és hátrányait, figyelembe véve az alábbi fő szempontokat: 

 Vasúti csatlakozások minél több irányból és irányban történő megvalósíthatósága 
 Helyi buszok közötti átszállások biztosíthatósága 
 60 és 120 perces alapütemekhez való illeszthetőség 
 Peremidős, hivatásforgalmi, napközbeni és hétvégi szolgáltatási szintek paraméterezhetősége 

 

Fenitek alapján, figyelembe véve a megbízói észrevételeket és az időközben lezárt kérdőív eredményeit, 
továbbterveztük a hálózatot, és így jött létre a korábbi változatok előnyeit ötvöző, az utasigényekre és a csatlakozási 
lehetőségekre jobban reflektáló megoldás, a kiválasztott változat. 

 

A 3. (kiválasztott) változat 

A 3. változat alapja, hogy 120 perces alapütemmel, minden településrész kiszolgálható 30-60-120 percenként, 
elhelyezkedéstől és utasigényektől függően, és ezen folyamatos alapütem kiszolgálásához egyidejűleg két jármű 
szükséges. A többlet járművek a csúcsidei, hivatásforgalmi igények kiszolgálását segítik, amikor egyidejűleg 4 fő 
irányból szükséges az utasok beszállítása a belvárosba és az újdombóvári iskolába. 

A 3. változatot kidolgoztuk a DPK hálózat- és menetrendtervező szoftverben is, annak érdekében, hogy a következő 
ütemben majd a pontos teljesítményadatok, naptípusonkénti menetrendek, csatlakozások, hangolások és a GTFS 
adatbázis is előállítható legyen.  

A DPK modell alapján az alábbi viszonylatokat javasoljuk a kiválasztott változat esetén: 



 

 

28 

 

 

 Az 1. változatban bemutatott 40-es és 41-es viszonylatok ellenirányú körjáratok, melyek főként kiegészítő jelleggel 
közlekednének, bejárva a Vasútállomás – Belváros – Kertváros – Tesco – Újdombóvár – Vasútállomás útvonalat 
mindkét irányban.  

 

 

A 2. változatban megtervezett 50-es és 51-es viszonylatok jelentenék a törzshálózat alapját, melyek a peremidőt 
leszámítva folyamatosan közlekednének, és mindkét irányban vasúti csatlakozást biztosítanának. 
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A 70-es és 70A viszonylatok jelentenék a Vasútállomás – Belváros – Szőlőhegy (70A) – Nyerges (70) kapcsolatot, 
ütemesen csatlakozva a vasúthoz.  

 

 

A 72-es viszonylat adná a Vaútállomás – Belváros – Kertváros – Újdombóvár – (Tüske) – Gunaras, a 73-as pedig a 
mai 3-as viszonylatnak megfelelően a Hunyadi tér – Kórház – (Tüske) – Gunaras kapcsolatot.  



 

 

30 

 

A 74-es a 2. változat 58-as viszonylatával azonos, és a belvárosi rövid kört jelentené a Vasútállomás – Hunyadi tér – 
Dombóvár alsó – Vasútállomás útvonalon. 
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A javasolt új hálózati és menetrendi koncepció 

Az anyagban négy teljesítményváltozatra tettünk javaslatot. E teljesítmények következnek a hálózatból és a 
menetrendből és eredményként adódik többek között a szükséges buszok száma is.  

Az alapütemben minden viszonylat a vasúti 120 perces ütemhez igazodva előzetesen a következő lenne: 

 Az 50-es viszonylat a Pécs felől érkező IC után, minden páros óra 15-kor indulna a Vasútállomástól, és 
minden páros óra 48-kor érkezne vissza. 

 Az 51-es viszonylat minden páratlan óra 10-kor indulna a Vasútállomástól, és minden páratlan óra 42-kor 
érkezne vissza, így a Pécs felé közlekedő IC-k is elérhetők. 

 A 70-es viszonylat minden páratlan óra 42-kor, a 70A minden páros óra 48-kor indulna Nyerges és 
Szőlőhegy felé, ahonnan rendre minden óra 06-kor érkeznének vissza.  

 A 72-es viszonylat minden páros óra 10-kor indulna, majd Gunarasra minden páros óra 40-re érkezne, 
majd onnan 73-asként indulna tovább, és minden páros óra 55-kor érkezne a Hunyadi térre. Ellenirányban 
73-asként minden páros óra 00-kor indulna, és Gunarast megjárva, 72-esként minden páratlan óra 45-kor 
érkezne vissza a Vasútállomásra.  

 A 74-es viszonylat minden páratlan óra 52-kor indulna a Vasútállomástól, és a rövid kör megtétele után 
minden páros óra 05-re érkezne, így a Budapest felől érkező IC-kről és a Budapest felé közlekedő IC-kre 
biztos átszállást nyújt. 

A fenti időadatok előzetes számításokon alapulnak, és a későbbiekben pontosítjuk őket, hogy a belső csatlakozások 
és hangolások még erősebbek legyenek. A csúcsidei időszakban adna sűrítést a 40-es és 41-es körjárat, hogy a 
Kertváros és Újdombóvár kiszolgálása is a legerősebb időszakokban tovább javuljon.  

 

Álláspontunk szerint a jelenlegi teljesítményből jobb menetrenddel és hálózattal jelentős üzemidő-bővülés és jobb 
szolgáltatás hozható létre, de még kismértékű teljesítménycsökkenéssel is elérhető érdemi javulás. 

A jelenlegi, mintegy 230 000 km-es évi teljesítmény az egyes változatokban a következő értékekre csökkenne: 

 1. változat: 215 435 km/év, 4 autóbusz. Itt van üzemidő bővülés (például a 10 órási IC kiszolgálása), a reggeli 
csúcsban vannak sűrítő járatok és a kórház megközelíthetősége is javul. 

 2. változat: 195 228 km/év, 4 autóbusz. A mai kapcsolatok biztosítottak, üzemidő bővülés nincs, a reggeli 
csúcsban vannak sűrítő járatok és a kórház megközelíthetősége itt is javul. 

 3. változat: 178 505 km/év, 3 autóbusz. Itt már csak a kórház megközelíthetősége javul. Jellemzően ~ 25%-
os teljesítménycsökkenés van az egyes városrészekben. 

 4. változat: 157 775 km/év, 3 autóbusz. Itt csak csökkenő szolgáltatási szegmensek vannak. 

Az 1-2 változat alapvetően biztosítja a mai szolgáltatási szintet, a 3-4. változatok viszont jelentős és érezhető 
leépülést jelentenek. 

 

 

 

 

 

 Teljesítményváltozatok 
 

Az alábbi táblázatok a kiválasztott változat négy teljesítményváltozatát mutatják be. A táblázatban a viszonylatok és 
végállomásai mellett az adott útvonal hossza olvasható, majd a négyféle naptípus (tanítási nap, tanszüneti 
munkanap, szombat és vasárnap) szerinti követési időköz jelenik meg a napon belüli időszaknak megfelelően. Az így 
adódó menetek számát a járathosszal megszorozva megkapjuk a napi teljesítményt viszonylatonként, amelyből 
számítható az éves teljesítmény 2022-re, figyelembe véve az adott naptípus éven belüli számosságát.  

Az 1. teljesítményváltozat – bár a jelenlegi kb. 230.000 km-hez képest mintegy 15.000 km megtakarítást eredményez 
(215.000 km) – reagál a jelenlegi hálózat és szolgáltatás problémáira és a megfogalmazott utasigényekre. A 
szolgáltatás 120 perces alapütemet kiegészítő, főleg hivatásforgalmi viszonylatai és az üzemidő hosszabbítás 
lehetősége hajnalban és késő este jelentős fejlődést eredményezne. Tervezői oldalról, szakmai szempontok alapján 
ez a változat a legelőnyösebb. 

A 2. teljesítményváltozat az elsőhöz képest közel 20.000 km további éves teljesítménymegtakarítást eredményez 
(195.000 km) még részben reagál a jelenlegi hálózat és szolgáltatás problémáira és a megfogalmazott utasigényekre, 
de az utasok oldaláról sokkal több kompromisszumot igényel. A fő különbség egy-egy viszonylat napi 
indulásszámában van, de az üzemidőt is kedvezőtlenül érinti.  

A 3. teljesítményváltozat további 17.000 km csökkentést eredményez (178.000km), a 120 perces alapütemen túl 
minimális hivatásforgalmi többletszolgáltatást nyújt, és nem biztosítható az iskola- és munkakezdés és -végzés 
minden irányból és irányban történő kedvező, rövid várakozási időn belüli kiszolgálása, ami rontana a mai helyzeten.  
Szakmailag nem támogatott. 

A 4. teljesítményváltozat további 20.000 km csökkentést eredményez (158.000 km), így érdemben a folyamatos 120 
perces alapütem maradna minden időszakban, hivatásforgalmi igények kiszolgálása nélkül. A változat szakmailag 
semmiképp sem támogatható, jelentősen szembe megy a szakmai szempontokkal és a kérdőív és korábbi 
egyeztetések eredményeivel és szellemiségével.  

A szakmai tervezői javaslat – az önkormányzati javaslattal azonosan – az 1. és 2. változatot javasolja 
továbbtervezésre, figyelembe véve a későbbiekben beérkező fajlagos indikatív árakat is. Amennyiben kisebb 
járműméret esetén (2 jármű esetén) kedvezőbb üzemköltségek adódnak, így a járműkilométer paraméter mellett 
az üzemeltetés költségein is lehet megtakarítani, miközben az utasigényeket mennyiségileg és minőségében is 
kielégítő szolgáltatás jelenik meg.  

A négy változatban szereplő viszonylatok, azok naptípusonkénti és napszakonkénti követései, a menetszámok és az 
ezekből adódó teljesítmények láthatók a következő táblázatokban. 
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Az önkormányzat képviselői több megbeszélés után végül az 1. változatot (215 435 km/év) 
és a 2. változatot (195 000 km/év) támogatták azzal, hogy az indikatív árajánlatok révén 
tovább pontosítandó a lehetséges szolgáltatás, illetve, hogy a szükséges négy buszból 2 
szóló, 2 pedig midi vagy mini legyen, ami kedvező indikatív árak esetén jelentős 
költségmegtakarítást hozhat. Végül majd a bekért indikatív árajánlatok alapján születik 
döntés a teljesítményről. 
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3 Az új helyi hálózat modellje 

 

 Az alkalmazott modellező szoftver 
 

A tervezés során támaszkodtunk közösségi közlekedési hálózati-, és menetrendi modellező szoftverre, mely által 
sokkal egyszerűbben elkészíthetők és összehasonlíthatók a tervezett koncepció elemei. 

A modellezést a DPK Systems lengyel vállalat által kifejlesztett City Line Designer közlekedési hálózattervező és 
menetrend optimalizáló szoftverrel végeztük el. A szoftver alapvetően a stratégiai és operatív tervezés során, 
valamint üzemeltetési feladatok elvégzésekor is igénybe vehető.  

A stratégiai tervezés során a közösségi közlekedési hálózatok tervezésére és tesztelésére alkalmas, képes kezelni a 
menetrendi hangolásokat, csatlakozásokat, állszállási pontokat. Így közlekedési hálózattervezés során rendkívül jól 
használható az egyes hálózati változatok leképzésére és összehasonlítására.  

A hálózat és menetrend képzésen túl az üzemeltetésben is használható a City Line Designer. A szoftverben futtatható 
különböző optimalizáló algoritmusoknak köszönhetően összeállítható az optimális jármű-, és személyzetvezénylés. 
A szoftver képes megfelelni a majdani elektromos járművek üzemeltetésekor jelentkező kihívásoknak is, könnyedén 
lehetséges a beépített algoritmusok segítségével az elektromos járművek fordáinak tervezése.  

Képes több szolgáltató által végzett közlekedési szolgáltatásokat is kezelni, elszámolásokat, pénzügyi, gazdasági 
számításokat végezni. Színes, látványos könnyen érthető statisztikai elemzéseket és jelentések készítésére is 
alkalmas, mind grafikus, mind adatbázis formátumban.  

Az adatorientált szemléletmódnak is igyekszik megfelelni a szoftver, többféle szabványos adatcsere folyamat 
lebonyolítására is képes (Transmodel, GTFS, TransXChange, VDV 452 / 453 /454), melynek köszönhetően a 
modellezési munka hatékonyabbá tehető.  

A szoftver szerteágazó funkciói közül jelen munka keretében a hálózattervező és menetrend optimalizáló funkciókat 
használtuk a modellezés során, a következőkben a modellezési munka rövid leírása olvasható. 

 

 A modellezési munka folyamata 
 

A tervezés során a hálózati változatok képzésekor használtuk első körben a City Line Designer szoftvert. A GPS 
koordinátákkal ellátott megállóhely lista alapján felvettük a jelenleg használt megállóhelyeket a szoftver térképes 
felületén, majd kiegészítettük az újonnan létesítendő megállóhelyekkel.  

A megállóhelyek felvétele után a szoftverben az autóbusszal járt útszakaszok megadása következett. Az útszakaszok 
felvételével nyílik lehetőség a viszonylatok útvonalának kijelölésére.  

 A korábban üzemelt menetrend viszonylatain túl, a modellben rendelkezésre áll az új hálózat-, és menetrendi 
koncepció is.  

A munka következő fázisaként a kiválasztott viszonylatok útvonalain a szakaszokat elláttuk szakaszmenetidő 
adatokkal, amelyek a korábbiakban bemutatott felmérés eredményeiből, illetve finomhangolások útján adódtak, 
valamint elkészítettük a különböző naptípusra vonatkozó menetrendeket. A csatlakozási pontok ellenőrzésére a 
szimulációs eszköztár szolgál, mellyel egy-egy konkrét nap egy-egy konkrét időpontja is modellezhető. 

 

48. ábra: A DPK modellező szoftver dombóvári szimulációja 

 

A modellt és annak működését a 2021. június 30-i képviselőtestületi ülésen mutatjuk be. 

 

 


