Tisztelt Baracskai Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a baracskai helybeni tömegközlekedésre vonatkozó,
2021.07.01-től érvénybelépő változásokról:
Baracska Község Önkormányzatának költségvetését az előző években jelentősen
megterhelték a helybeni közlekedés finanszírozását érintő kiadások. Az előző hónapokban a
megemelkedett km díjak és az utasforgalom jelentős csökkenése miatt a buszjáratok költsége egyes hónapokban - megközelítette az 1.300.000,- Ft-ot. A költségvetésünkre háruló jelentős
többlet teher miatt februárban felvettem a kapcsolatot az ITM (Innovációs és Technológiai
Minisztérium) Közlekedési Szolgáltatás Főosztályával annak érdekében, hogy a helybeni
közlekedés költségét állami finanszírozás alá tudjuk vonni.
Megkeresésünk alapján - az ITM kérésére - a VOLÁNBUSZ Zrt. lefolytatta a baracskai
lakosok vasútállomásra történő ráhordása érdekében a térség helyközi közszolgáltatást ellátó
autóbuszjáratainak vizsgálatát, melynek eredményét 2021.06.15-én kaptam kézhez. A
szolgáltató javaslata szerint „a helyi járatoknak a 702-es számú, Martonvásár – Baracska – Vál
– Bicske helyközi autóbuszvonalba történő integrációja kivitelezhető, az érintett baracskai
többlet megállóhelyek, alcsútdobozi útelágazás megállóhelytől betérésként történő
szerepeltetésével.„
Mivel az autóbuszjáratok menetrendjére vonatkozólag kevés információt kaptam, ezért annak
érdekében, hogy az 2021. július.1-től állami finanszírozás alá vont helybeni közlekedés
menetrendje a lehető leginkább megfeleljen a baracskai lakosok igényeinek, egy on-line
egyeztetést kértem az ITM és Volánbusz szakembereivel, melyre a meghívtam
önkormányzatunk képviselőit is. Az on-line megbeszélés során megkaptuk a
menetrendtervezetet és az esetleges változtatásokra vonatkozó indoklást. A fentebb említett
(idézett) integráció értelmében szükségessé vált a járatok idejének hozzáigazítása a betérő
buszjáratok menetrendjéhez. Ennek alapján a délelőtti menetrendben - mely alapvetően nem
változik tekintettel a térség elővárosi szempontú jelentőségére – a vasútra ráhordás megoldott,
viszont az érkező vonatokhoz a gyenge utasforgalom miatt nem minden esetben biztosított a
csatlakozás. A délutáni buszjáratok óránként közlekednek, de a helyközi menetrend
összehangolása érdekében ebben az időszakban 30 perc eltolással biztosítják a csatlakozást az
érkező vonatokról.
Az egyeztetések során két ponton nem értettünk egyet az on-line beszélgetésben résztvevő
szakemberekkel, technológiai munkatársakkal:
A járatok közül nem tartották indokoltnak a hétköznap hajnali 3:25-kor induló járat és a
hétvégi járatok indítását (reggel 4:05, 6:55 induló két buszjárat) tekintettel az alacsony
kihasználtságra. (utasforgalmi adatok alapján) A másnap részemről megküldött válaszlevélben
foglalt indokok okán, sikerült végül megegyezni a hétköznap 3:25-kor induló járat menetrendbe
történő bevételéről, de a hétvégi járatok indítását továbbra sem tartják indokoltnak utasforgalmi
adatokra hivatkozva.
A hétvégi jártok indítása érdekében felvettem a kapcsolatot a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat vezetőjével, akivel megállapodtunk abban, hogy ideiglenesen – amíg a hétvégi járatok
közlekedtetésének kérdése véglegesen nem oldódik meg – a tanyagondnoki kisbusz
igénybevételével - Baracska Község Önkormányzata által elrendelt feladatok terhére - oldjuk
meg szombat, vasárnap lakosaink vasútállomásra történő kiszállítását.

Az új menetrend az alábbi előnyökkel szolgál:
A bevezetésre kerülő menetrend a jelenleg délelőtt, 7-11 órák között tapasztalható négy órás
követési szünetet három órára csökkenti, valamint a 702 Martonvásár – Bicske helyközi
autóbuszvonalba történő integrációt követően a Váli-völgy települései felé rövid vasútállomási
várakozás után, mindkét irányban átszállásmentes eljutás alakul ki. A vasúti csatlakozások az
utazási főirányokban (reggel és délelőtt Budapest, míg délután és este Baracska felé) továbbra
is biztosítottak lesznek, a jelenlegi menetrendben szereplő, Baracskára óra:40/41-re beérkező
vonatok helyett az óra:14/15-re érkező szerelvényekhez, illetve szerelvényekről biztosítanak
átszállási lehetőséget.. Továbbá a július 1-től bevezetendő menetrendben bekerült egy új járat,
mely 8:28-kor fog indulni a sportpályától a vasútállomásra. A másik jó hír, hogy a nyugdíjasok
és diákok számára lehetőség lesz 50, illetve 90%-os kedvezményű menetjegyet vásárolni, a
diákbérlet olcsóbb lesz, a teljesárú bérletek árának 86%-át a munkáltatók téríteni kötelesek.
A járatok részletes menetrendje a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapjáról letölthető, a 702 Martonvásár
– Baracska,v.mh. – Vál – Bicske vonalon. A megállóhelyekre a Volán munkatársai kihelyezik
a július 1-jétől érvényes menetrendet.
2021.07.01-től érvényes menetrend:
https://www.volanbusz.hu/files/public/Hirek/702(8181).pdf

Hétvégi menetrend: (Szent László Völgye Segítő Szolgálat tanyabuszával)
Sportpálya

04:05

06:55

Községháza

04:07

06:57

Kossuth Lajos utca

04:09

06:59

Alcsútdobozi útelágazás

04:11

07:01

Vasúti megállóhely

04:13

07:03

Menetjegyek árai:
https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/helykozi-dijszabasi-informaciok/dijszabas

A jelenleg és a július 1-től érvényes tarifák a következők:
Jelenlegi Új,
helyközi
tarifa
Helyi
2021.07.01-től
(Ft/db)
(Ft/db)
Menetjegy teljesárú

250

250

50%-os kedvezményű

---

125

90%-os kedvezményű

---

25

3.800

5.940

Teljesárú bérlet
félhavi
Tanuló bérlet

2.970
950

félhavi

595
295

A volánbusz jegyeket és bérleteket a menetrendszerinti közlekedő autóbuszokon és a
VOLÁNBUSZ Zrt. elővételi pénztáraiban valamint mobil alkalmazáson keresztül lehet
megvásárolni.
Ezúton is kérem lakosaink megértését és türelmét az átállással járó esetleges
kellemetlenségek miatt. Ugyanakkor szükséges kihangsúlyozni, hogy a helybeni
tömegközlekedés állami finanszírozás alá vonása lehetőséget biztosít településünknek a
kedvezőbb költségvetési számok tükrében számos eddig el nem végzett fejlesztés
megvalósítására. Továbbá kérdéses, hogy községünk önkormányzata meddig tudta volna
vállalni a helybeni tömegközlekedés évről-évre emelkedő költségeit.
A helyközi járatokkal, menetrendekkel kapcsolatos egyéb változtatásokról tájékoztatni
fogjuk a jövőben is lakosainkat.
Bízom megértésükben!

Baracska, 2021.06.29
Tisztelettel:
Szőlősy Béla Attila
polgármester

