
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 29-én 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya:  Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása 
  

  
 

Iktatószám: 478/2018.                    Melléklet: 1 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

  
  
 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott:  
DDKK Zrt. – Dohány Zoltán személyszállítás-szervezési irodavezető 
DDKK Zrt. – Amrein István Baranya Megyei Szolgáltatási Központ vezető 
 
A határozatot kapja: 
DDKK Zrt. – Dohány Zoltán személyszállítás-szervezési irodavezető 
DDKK Zrt. – Amrein István Baranya Megyei Szolgáltatási Központ vezető 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
  .......................................................................................................................  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert, ez évben Komló területén több helyszínen folytak és jelenleg 
is folynak útfelújítási munkálatok.  
A Komló, Munkácsy Mihály utca felújítási munkái elkészültek, folyamatban van a műszaki 
átadás-átvételi eljárás, mely november végéig várhatóan befejeződik.  
A kiviteli tervdokumentáció szerint a dávidföldi körforgalomtól a Mecsekfalui útig terjedő 
felújított szakaszon két buszmegálló építésére is sor került azzal a céllal, hogy a Munkácsy 
M. utcában és a környező utcákban élő emberek számára is biztosítsuk a helyi menetrend 
szerint közlekedő autóbusszal végzett személyszállítás igénybe vételének lehetőségét.  
A kivitelezéssel párhuzamosan már korábban elkezdődtek a szolgáltatóval a menetrend 
módosításra vonatkozó egyeztetések. Első ütemben sor került a Dávidföldre és 
Körtvélyesbe az 5-ös és 7-es vonalon közlekedő buszjáratok utasszámlálására, hogy a 
menetrend módosítása az egyes járatokra vonatkozó lakossági igények figyelembe 
vételével történjen meg. 2018 szeptemberében két munkanapon (13. csütörtök és 17. hétfő) 
reggel 6.30 órától este 18.00 óráig terjedő időszakban végeztük el az utasszámlálást. A 
Szolgáltató utólagos javaslatára még ebben az évben sor kerül az adott napok hajnali és 
késő esti órákban közlekedő további járatainak utasszámlálására is, hogy az összes járat 
vonatkozásában rendelkezésre álljanak az adatok. A menetrend módosítás 
megalapozottsága érdekében szolgáltató javasolta továbbá a hétvégi járatok 
utasszámlálásának elvégzését is.  
2018. november 11. (vasárnap) és november 17. (szombat) napokon a hajnali órától a késő 
estig induló összes járaton végeztünk utasszámlálást, melynek eredményét és az ezzel 
kapcsolatos szolgáltató által készített menetrend módosítási javaslatot az előterjesztés 1. sz. 
melléklete tartalmazza. A munkaanyag szerint a szabadnapokon a reggeli és délutáni 
órákban amikor alacsony az utaslétszám az 5-ös és 7-es vonal járatai összevonva 57-es 
számú vonal járatként futnak az új útvonalon. A munkaszüneti napokon az 5-ös és 7-es 
vonal járatai egész napra összevonhatók az új 57-es vonal járataivá. Az utasszámlálás 
alapján a forgalmasabb időszakokra néhány plusz járat beállítását is javasolta a szolgáltató, 
ezeket a mellékelt anyag tartalmazza. Az összevonások hetente kb. 110 km 
futásteljesítmény-csökkenést eredményeznek, ami éves szinten több millió forint 
megtakarítást jelent, és emellett sok dávidföldi számára teszi kényelmesen elérhetővé a 
tömegközlekedést, a korábbi 5-ös vonalon járatsűrítést is eredményez. 
 
Mivel a már jelzett szabadnapra és munkaszüneti napra állnak teljeskörűen utasszámlálási 
adatok rendelkezésre, ezért első körben a hétvégi menetrend módosítását kezdeményezzük.  
Figyelembe véve, hogy a menetrend módosítással érintett Munkácsy M. utcai útszakasz 
átadását követően, december elején indítható a forgalomba helyezési eljárás – mely az új 
buszmegállókra kiemelt figyelmet fordít – és amely eljárás átfutási ideje 45 nap, továbbá 15 
nap az eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésére biztosított idő, ezért a 
szabadnapokra és munkaszüneti napokra vonatkozó 5-ös és 7-es, valamint újonnan 
bevezetett 57-es járatot érintő új menetrend bevezetése 2019. február 1. napjától vezethető 
be leghamarabb.  
 
A már említett munkanapokon végzendő kiegészítő utasszámlálást követően a szolgáltató 
ezen napokra is elkészíti szakmai állásfoglalását és javaslatot tesz a menetrend második 
körös módosítására. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Szolgáltató javaslata alapján a 
2019. februári rendes képviselő-testületi ülésre terjesztjük be, mivel ekkor már 
rendelkezésre állnak tapasztalati adatok a február 1-től elindított járatokra vonatkozóan, ami 
a munkanapokat érintő tervezett változtatásnál figyelembe vehető. A 2. ütemben módosított 
menetrend bevezetésére a szolgáltatóval történt egyeztetést követően legkésőbb 2019. 
május 1. napjáig sor kerülhet. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 
 
Határozati   javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata figyelembevételével – 
megtárgyalta az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező új menetrendet 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő:  2018. december 21. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a járatvonalak módosításából adódó 
menetrend változásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, kiemelten 
kezelve az utazóközönség időben megfelelő tájékoztatását.  

 
Határid ő:  2019. január 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkanapokon végzendő 

kiegészítő utasszámlálást követően - a szolgáltató ezen napokra elkészített 
szakmai állásfoglalását figyelembe véve - a menetrend második körös 
módosítására terjesszen be javaslatot a képviselő-testület 2019. februári rendes 
testületi ülésére, annak érdekében, hogy a módosított menetrend 2019. május 1. 
napjával hatályba léphessen. 

 
Határid ő:  2019. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
 
Komló, 2018. november 22. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 

57-es számú 
Autóbusz állomás – Dávidföld – Körtvélyes 

új autóbuszvonal menetrendjének kialakítása 
(MUNKAANYAG) 

 
- Az egy utasszámlálós nap adatainak elemzése során a menetrend kialakításánál nem 

a szélső értékekre terveztünk. 
 

- Többségében – a korábbi elvárásoknak megfelelően – a Pécsre induló és a Pécsről 
érkező járatokhoz igazítottuk a csatlakozásokat, valamint tekintettel voltunk az 
egyéb regionális (Hosszúhetény, Szászvár) és más helyi járatokra történő átszállási 
lehetőségekre is. 
 

- Az új nyomvonal miatt kimaradó megállóhelyek  
Körtvélyes irányába: Mecsekfalui út és Sikondai elágazás 
Autóbusz állomás irányába: Mecsekfalui út 
 

- Járati kilométer az új vonalon 5,8 km. 
 

- A szabadnapokra kapott utasszámok alapján a reggeli és délutáni órákban 
összevonhatóak az 5-ös és 7-es vonal járatai, mely vélhetően nem fog utas 
lemaradást eredményezni. A délelőtti órákban, valamint kora délutáni órákban a 
jelenlegi menetrend maradna (külön 5-ös, külön 7-es vonal) a nagyobb számú 
utazási igényekre való tekintettel. 
 

- A munkaszüneti napokra kapott utasszámok alapján egész nap összevonhatóak az 5-
ös és 7-es vonal járatai, egy két időszakban jelentősebb utas mozgás tapasztalható, 
azokban az időszakokban több járatot javasolunk indítani. 
 

A szabadnapi menetrend: 
- Üzemkezdettől 7:20 óráig a jelenlegi 6-6 járat párral szemben 7 összevont járatpár 

indulna, ütemesen 3:50-től óra 20-kor és 50-kor. 
 

- 7:20 órától 11:25 óráig külön 5-ös (9 járatpár) és 7-es járatok (10 járatpár) a 
jelenlegi menetrendek szerint indulna. 
 

- 11:55 órától üzemzárásig 11 (5-ös) és 17 (7-es) járatpár helyett a 7-es vonal járataira 
alapozva – indulási idő korrekcióval a csatlakozások miatt – összesen 18 db 
járatpárt javasolunk indítani. 
 

- Kilométer megtakarítás egy szabadnapra vetítve: 59 km 
 

 
A munkaszüneti napi menetrend: 
 



- Üzemkezdettől egészen üzemzárásig 19 (5-ös) és 22 (7-es) járatpár helyett a 7-es 
vonal járataira alapozva – indulási idő korrekcióval a csatlakozások miatt – 
összesen 26 db járatpárt javasolunk indítani. 
 

- Kilométer megtakarítás egy munkaszüneti napra vetítve: 51,4 km. 
 
 



 



  
 

Érvényes: 2019. február 1-től

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

5   Autóbuszállomás – Dávidföld 
 

   Menetidő       Megállóhelyek Menetidő Menetidő 
  0 Autóbuszállomás 12 19   
  2 Tröszt 10 17   
  6 Móricz utca  6 13   
  8 Gorkij utca  4 11   
 10 Széchenyi utca  1  8   
 12 Dávidföld  0  7   
  -- Sikondai elágazás  -  5   
 16 Dávidföld, alsó  -  3   
 17 Mecsekfalu, felső  -  2   
 19 Körtvélyes  -  0   

 
Autóbuszállomásról indul: 
Az 5-ös és 7-es vonal járatai később kerülnek módosításra 
 
Szabadnapokon 
 3.50 4.20 4.50 5.20 5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.25
 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.50 12.20 12.50 13.20
 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 19.50
 20.50 22.00 23.00 23.40 
 
Munkaszüneti napokon 
 3.50 4.10 4.50 5.50 6.50 7.50 8.20 8.50 9.50 10.50
 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.50 15.50 16.50 17.20 17.50
 18.50 19.50 20.50 22.00 23.00 23.30 
 
Dávidföldr ől indul: 
Munkanapokon: 
Az 5-ös és 7-es vonal járatai később kerülnek módosításra 
 

Szabadnapokon: 
 4.10 4.40 5.10 5.40 6.10 6.40 7.10 7.35 8.05 8.40
 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40
 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10
 21.10 22.20 23.20 0.00 
 

Munkaszüneti napokon 
 4.10 4.40 5.10 6.10 7.10 8.10 8.40 9.10 10.10 11.10
 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 15.10 16.10 17.10 17.40 18.10
 19.10 20.10 21.10 22.20 23.20 23.50 
 
Jelmagyarázat: 
A kiemelt időadatok az új 57-es vonal járatai, a normál időadatok a jelenlegi 5-ös vonal járatai 
Piros és aláhúzott számok az 5-ös vonalhoz képest a plusz járatokat jelentik 



 
  

Érvényes: 2019. február 1-től

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

7   Autóbuszállomás – Körtvélyes 
 

   Menetidő        Megállóhelyek Menetidő 
  0 Autóbuszállomás 14  
  2 Tröszt 12  
  6 Móricz utca  –  
  – Mikszáth utca  8  
  8 Mecsekfalui utca  6  
  9 Sikondai elágazás  5  
 11 Dávidföld, alsó  3  
 12 Mecsekfalu, felső  2  
 14 Körtvélyes  0  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon 
Az 5-ös és 7-es vonal járatai később kerülnek módosításra 
 

Szabadnapokon 
 3.50 4.20 4.50 5.20 5.50 6.20 6.50 7.20 7.40 8.00
 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.50 12.20 12.50
 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10
 19.50 20.50 22.00 23.00 23.40 
 

Munkaszüneti napokon 
 3.50 4.10 4.50 5.50 6.50 7.50 8.20 8.50 9.50 10.50
 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.50 15.50 16.50 17.20 17.50
 18.50 19.50 20.50 22.00 23.00 23.30 
 

Körtvélyesből indul: 
Az 5-ös és 7-es vonal járatai később kerülnek módosításra 
 

Szabadnapokon: 
 4.10 4.40 5.10 5.40 6.10 6.40 7.10 7.35 7.55 8.15
 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10
 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 17.00 17.50 18.40 19.30
 20.10 21.10 22.20 23.20 0.00 
 

Munkaszüneti napokon 
 4.10 4.40 5.10 6.10 7.10 8.10 8.40 9.10 10.10 11.10
 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 15.10 16.10 17.10 17.40 18.10
 19.10 20.10 21.10 22.20 23.20 23.50 
 

Jelmagyarázat: 
A kiemelt időadatok az új 57-es vonal járatai, (kimaradó megállók jelölve), a normál időadatok a 
jelenlegi 7-es vonal járatai.  
Piros és aláhúzott számok az 7-es vonalhoz képest a plusz járatokat jelentik 
 



 

 



 
 
  



 
 


