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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2018. november 29-i ülésén tárgyalta a Munkácsy Mihály utcának a 
helyi autóbusz vonalhálózatba történő beillesztésével és ezzel összefüggésben a menetrend 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. A közszolgáltatási szerződés módosítását 
jóváhagyó 167/2018 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozattal egy új 57-es vonallal 
bővült a helyi autóbusz hálózat, melyen első ütemben szabad és munkaszüneti napokon 
közlekednek járatok 2019. február 1. napjától. Ennek bevezetésével egy időben fenti 
napokon módosult az 5-ös és 7-es vonalon közlekedő autóbuszjáratok menetrendje is. 
A korábbi előterjesztésben jeleztem, hogy második ütemben az 57-es vonal járatait 
munkanapokon is tervezzük közlekedtetni, ezért a tavalyi és ez évi – hétfői és csütörtöki 
napokon végzett – kiegészítő utasszámlálást követően a rendelkezésre álló adatok alapján a 
szolgáltató elkészítette az 57-es, az 5-ös és 7-es vonaljáratok hétköznapi menetrendjére 
vonatkozó szakmai állásfoglalását, menetrend módosítási javaslatát. (1. sz. melléklet)  
 
A csatolt munkaanyagban szolgáltató az utas számlálási adatok alapján azt javasolja, hogy 
munkanapokon az 5-ös és 7-es vonal reggel 6 óra előtti és 18 óra utáni járatai 
közlekedjenek az 57-es vonalon.  
A fenti időszakokban jelenleg közlekedő összesen 31 db 5-ös és 7-es járat helyett 18 db 57-
es vonalon közlekedő járat biztosít a jövőben utazási lehetőséget a városközpont és 
Körtvélyes városrész között a Munkácsy M. utca érintésével. Ez azt jelenti, hogy az eddig 
csak Dávidföldre közlekedő 13 db 5-ös járat helyett 18 db járat áll az itt élők 
rendelkezésére. A buszpályaudvar - Körtvélyes viszonylatban közlekedők esetében az 
eddigi 18 db járat száma változatlan marad, nem lesz járatszám csökkenés. Összességében 
az 57-es vonalon a Dávidföldig tartó szakaszon közlekedő járatok száma nő, azonban az 5-
ös és 7-es vonalak járatainak összevonása munkanapokon 62,2 km, éves szinten pedig 
15500 km futásteljesítmény csökkenést eredményez. 
 
Az új járatok indulási időpontjainak megállapítása során szolgáltató figyelembe vette, hogy 
a helyközi és más helyi járatokra történő átszállás a lehető legnagyobb mértékben 
biztosított legyen.  
 
Mint az a munkaanyagból is kiderül, az 57-es vonal járatai nem érintik a Mecsekfalui út és 
Zengő utca (korábban Sikondai elágazó) elnevezésű megállókat. Ennek megfelelően a 
Mecsekfalui út 1. sz. és 20. sz. közötti lakóházakban élők szombati napokon 7.20 óra és 
11.25 óra közötti időszakban a 20-30 perces időközönként közlekedő 7-es járattal tudnak a 
városközpont és Körtvélyes között közlekedni. 
A jelzett időszakon kívül csak az 57-es járat áll rendelkezésükre, de erre csak az úti céltól 
függően a „Munkácsy utca, alsó” a „Dávidföld, alsó” megállóban tudnak le- és felszállni. 
Vasárnap és más munkaszüneti napon csak az 57-es járatot tudják igénybe venni a fentiek 
szerint. A tavalyi hétvégi utasszámláláson tapasztalt alacsony létszám indokolta az 5-ös és 
7-es vonal munkaszüneti napokon közlekedő járatainak összevonását az 57-es vonalra. 
 
Munkanapokon a reggel 6 óra és 18 óra közötti magas utazó létszám miatt szolgáltató a 
jelenleg is közlekedő 5-ös és 7-es vonal járatainak megtartását javasolja az utazási 
igényekhez igazodva. A jelenlegi menetrend módosítás 2019. május 1. napjától kerül 
bevezetésre a testület korábbi döntése értelmében. Előzetesen az Önkormányzati Hivatal és 
a szolgáltató is időben tájékoztatja az utazó közönséget a tervezett változásról.  
 
A menetrend bevezetését követően mind a munkanapokra, mind a szabad- és munkaszüneti 
napokra vonatkozó menetrenddel kapcsolatos esetleges lakossági észrevételek alapján 



indokolt és nagyobb létszámú utazó érdekeit szolgáló esetekben egyes járatok jegyzői 
hatáskörben történő menetrend módosítására a szükséges intézkedéseket megtesszük. 
 
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 (2.)” 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 
dokumentum aláírására.  
 
Határid ő:  2019. március 31. 
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. április 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
 
Komló, 2019. február 26. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1. sz. melléklet 

57-es számú Autóbusz állomás – Dávidföld – Körtvélyes 

autóbuszvonal MUNKANAPI menetrendjének kialakítása 

(MUNKAANYAG) 

 
- A két – téli – utasszámlálós nap adatait alapján 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 (Zengő utca) 
Autóbusz állomás irányába: Mecsekfalui út 
 

- Járati kilométer az új vonalon 5,8 km. 
 

- A munkanapokra kapott utasszámok alapján a kora reggeli (6 óra előtti) és késő délutáni és 
esti órákban (18 óra után) összevonhatóak az 5-ös és 7-es vonal járatai, mely vélhetően nem 
fog utas lemaradást eredményezni. 6 órától 18 óráig a jelenlegi menetrend maradna (külön 
5-ös, külön 7-es vonal) a nagyobb számú utazási igényekre való tekintettel. 
 
 

A munkanapi menetrend: 

- Üzemkezdettől 6 óráig a jelenlegi 6 db. (5-ös) és 8 db. (7-es) járat párral szemben 8 db. 
összevont járatpár indulna, a 7-es vonal jelenlegi járataira alapozva – indulási idő 
korrekcióval a csatlakozások miatt – összesen 8 db. járatpárt javasolunk indítani. 
 

- 18 órától üzemzárásig 7 db. (5-ös) és 10 db. (7-es) járatpár helyett a 7-es vonal jelenlegi 
járataira alapozva – indulási idő korrekcióval a csatlakozások miatt – összesen 10 db. 
járatpárt javasolunk indítani. 
 

- Kilométer megtakarítás egy munkanapra vetítve: 62,2 km 

 
 

 



 



 

 
 
 
  



 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


