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Tárgy:  Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

2017. évi menetrendjének módosítása  

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 

Zrt. (továbbiakban: DAKK Zrt.) között 2016. december 22-én közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) jött létre 2017. január 1. napjával kezdődő 

hatállyal Kecskemét megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.  

 

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. 

kezdeményezésére a 164/2017. (VI.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a 21D jelű 

vonalon 2017. július 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakban, próbajelleggel 

menetrend szerinti járatok végzését rendeli meg a szolgáltató DAKK Zrt-től. A próbaidőszak 

alatt a szolgáltató valamennyi járaton utasszámlálást végzett, melynek eredménye alapján a 

járatok továbbüzemeltetését kértem a DAKK Zrt-től 2017. szeptember 1-től 2017. október 29-

ig.  

A DAKK Zrt. a próbaidőszak meghosszabbítás költségvonzatát, 2017. szeptember 1-től 2017. 

október 29-ig tartó időszakra 3.379.223 Ft összegben határozta meg. A várható 

utasforgalomra adat jelenleg nem áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges 

mértéke nem ismert. A kompenzáció tényleges összegét a 2017. évi helyi közszolgáltatási 

beszámoló elfogadásakor kell biztosítani. 

 

 

II. A 2017. szeptemberi iskolakezdéssel összefüggésben a jelentkező utazási igények 

zsúfoltságmentes lebonyolítása érdekében iskolai előadási napokon a reggeli csúcsidőszakban 

szükségessé vált a Széchenyi tér – Széchenyiváros – Széchenyi tér viszonylatban közlekedő 

menetrendszerinti járatok kapacitásának növelése. A tapasztalatok alapján javaslom, hogy a 

20 jelű vonalon iskolai előadási napokon a „Széchenyi tér” megállóhelyről 7.00 órai indulási 

idővel új járat kerüljön meghirdetésre.   

A DAKK Zrt. a tervezett módosítás költségvonzatát éves szinten 455.100 Ft-ban, a tervezett 

hatálybalépéstől 2017. december 31-ig 105.780 Ft összegben jelölte meg. A várható 

utasforgalomra adat jelenleg nem áll rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges 

mértéke nem ismert. A kompenzáció tényleges összegét a 2017. évi helyi közszolgáltatási 

beszámoló elfogadásakor kell biztosítani. 
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III. A Phoenix Mecano Kft. kezdeményezte, hogy a műszakváltások körüli időben a 4 jelű 

vonalon a Repülőtérről 14.18-kor induló járat helyett, a 4A jelű vonalon „Kisfái, aut. ford.” 

megállóhelytől 13.50-kor induló járat érintse a „Phoenix Mecano bejáró út” és a „Phoenix 

Mecano” megállóhelyeket. 

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

IV. A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. kezdeményezte, hogy a 13K jelű vonalon szabad- 

és munkaszüneti napokon a „Déli Ip.t. Knorr-Bremse” megállóhelytől „Széchenyi tér” 

megállóhelyig 6.05-kor induló járat a Széchenyi téren történő átszállások biztosítása 

érdekében 5 perccel korábban, 6.00 órakor induljon. 

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

V. A 4 és 14 jelű vonalak munkanapokra vonatkozó menetrendszerinti közlekedésére 

vonatkozóan az eltelt időszakban beérkezett munkáltatói és lakossági észrevételek 

figyelembevételével javaslom, hogy az érintett vonalak több járatát érintően is menetrendi 

korrekciókra kerüljön sor.  

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 

 

  

VI. A menetrendszerinti autóbuszjáratok kapacitáskihasználásának kiegyenlítése, valamint 

a hetényegyházi és úrihegyi munkavállalók gyorsabb eljutása érdekében javaslom, hogy a 

15D jelű vonal „Hetényegyháza, aut.ford. – Kecskemét, Daimler 1. kapu/Kecskemét, Déli 

Ip.t.” irány vonalvezetéséből a „Kisdobos utca”, „Róna u.”, „Bíró Lajos utca”, „Mérleg utca 

17.”, illetve a 15D jelű vonal „Kecskemét, Daimler I. kapu – Hetényegyháza, aut.ford.” irány 

vonalvezetéséből a „TÜZÉP” és „Könyves Kálmán krt. 64” elnevezésű megállóhelyek 

kivezetésre kerüljenek. A vonalvezetés korrekciójával a vonalon a „Hetényegyháza, aut.ford.” 

megállóhelytől induló járatok egységesen 5 perccel később indulnának, illetve a „Kecskemét, 

Daimler 1. kapu/Kecskemét, Déli Ip.t.” megállóhelyekről induló járatok 5 perccel korábban 

érkeznének a végállomásra. 

Javaslom, hogy az 1D jelű vonal „Homokbánya kollégium – Kecskemét, Daimler I. kapu” 

irány vonalvezetésébe a „Kisdobos utca”, „Róna u.”, „Bíró Lajos utca”, „Mérleg utca 17.” 

megállóhelyek, illetve a „Kecskemét, Daimler I. kapu – Homokbánya kollégium” irány 

vonalvezetésébe a „TÜZÉP” és „Könyves Kálmán krt. 64” elnevezésű megállóhelyek 

felvételre kerüljenek a szükséges menetrendi korrekciók figyelembevételével.  

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 

 

 

VII. A 2017. július 1-től közlekedő éjszakai vonalhálózattal kapcsolatos üzemeltetési 

tapasztalatok alapján a DAKK Zrt. kezdeményezte, hogy a 93E jelű vonalon a 2.45-kor induló 

járat 5 perccel később közlekedjen. A 91E jelű vonalon menetrendszerkesztési hiba miatt a 

„Hullám Vendéglő” megállóhely törlése szükséges.   

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 
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VIII. A DAKK Zrt. kezdeményezte, hogy üzemeltetési tapasztalatai alapján a 3 jelű vonalon 

közlekedő járatok részére 35 perc helyett 37 perc menetidő kerüljön biztosításra.  

 

A módosításnak nincs költségnövelő hatása. 
 
 

IX. Lakossági kezdeményezésre a 9 jelű vonalon két új autóbuszmegállóhely kivitelezése 

történik meg. Az egyik a Vacsi köz 85. szám előtti területen a városból kifelé vezető oldalon. 

A megállóhely a „Nagy Lajos kir. krt.“ és a „Hegy utca“ megállóhelyek között helyezkedik 

el. A másik a Talfája közön az Ösvény és a Vereckei utcák közötti szakaszon a városba 

vezető oldalon. A megállóhely a „Hegy utca“ és a „Nyitrai utcai Óvoda“ között helyezkedik 

el. Javaslom a megállóhelyeket „Fodros utca“ és „Vereckei utca“ elnevezésekkel a 9 jelű 

vonal menetrendjébe illeszteni. 

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 
 
 

X. A DAKK Zrt. megvizsgálta, a menetrend szerinti közlekedésbe bevonható  üzemi 

meneteket. Ennek alapján a következő járatok menetrendbe illesztését javaslom. 

A 2D jelű vonalon új járat indulna „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Tanüzem” 

megállóhelyig iskolai előadási napokon 7.10 órakor. 

A 2D jelű vonalon új járat indulna „Tanüzem” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 

megállóhelyig iskolai előadási napokon 7.35 órakor. 

A 15 jelű vonalon új járat indulna „Hetényegyháza, ABC” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 

megállóhelyig iskolai előadási napokon 6.50 órakor. 

A 21D jelű vonalon új járat indulna „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Noszlopy G. park” 

megállóhelyig munkanapokon 8.00 órakor. 

A 29 jelű vonalon új járat indulna „Hetényegyháza aut. ford.” megállóhelytől „Széchenyi tér” 

megállóhelyig munkanapokon 7.05 órakor. 

 

A módosításoknak nincs költségnövelő hatása. 

 

Javaslom, hogy az előterjesztés II. – X. pontjaiban szereplő változások egységesen 2017. 

október 16-tól kerüljenek bevezetésre a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét 

képező helyi közszolgáltatási menetrendben. 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést előzetesen véleményezésre 

megkapta, határozatuk a közgyűlési ülésen kerül kiosztásra. 

 

Kérem a Tisztelt közgyűlést, hogy a jelen előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 

döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 11. 

 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (IX. 21.) határozata 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. 

évi menetrendjének módosítása  

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 18139-7/2017. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés egyetért a 164/2017. (VI.22.) számú határozatban a 21D jelű vonalon 2017. 

július 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakban, próbajelleggel bevezetett menetrend 

szerinti járatok közlekedtetésének 2017. szeptember 1-től 2017. október 29-ig történő 

meghosszabbításával.  

    

2.) A közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét az alábbiak szerint módosítja: 

 

2017. október 16-tól induló új járatok: 

 

A 2D jelű vonalon „Noszlopy G. park” megállóhelytől „Tanüzem” megállóhelyig iskolai 

előadási napokon 7.10 órakor. 

A 2D jelű vonalon „Tanüzem” megállóhelytől „Noszlopy G. park” megállóhelyig iskolai 

előadási napokon 7.35 órakor. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől „Margaréta Otthon” megállóhelyig 

munkanapokon 14.30, 16.40 órakor. 

A 14 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 6.10, 13.00, 13.20, 22.55 és 23.25 órakor. 

A 15 jelű vonalon „Hetényegyháza, ABC” megállóhelytől „Noszlopy G. park” megállóhelyig 

iskolai előadási napokon 6.45 órakor. 

A 20 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelyről iskolai előadási napokon 7.00 órakor.  

A 21D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől „Noszlopy G. park” megállóhelyig 

munkanapokon 8.00 órakor. 

 

2017. október 16-tól módosuló járatok: 

 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről naponta 5:00 órakor induló 

járat 6 perccel később 5:26 órakor érkezik „Daimler 1. kapu” megállóhelyre. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapokon 12:40 

órakor induló járat 5 perccel korábban 12:35 órakor közlekedik. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapok 

kivételével munkanapokon 13:05 órakor induló járat 5 perccel korábban 13:00 órakor 

közlekedik. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapok 

kivételével munkanapokon 14:55 órakor induló járat 5 perccel korábban 14:50 órakor 

közlekedik. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapokon 15:20 

órakor induló járat 5 perccel korábban 15:15 órakor közlekedik. 
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Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről naponta 17:05 órakor induló 

járat 5 perccel korábban 17:00 órakor közlekedik. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapokon 20:40 

órakor induló járat 5 perccel korábban 20:35 órakor közlekedik. 

Az 1D jelű vonalon a „Homokbánya kollégium” megállóhelyről hétfői munkanapok 

kivételével munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon 21:05 órakor induló járat 5 

perccel korábban 21:00 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 7.35, 8.05, 9.05, 10.05, 

11.05, 18.05 és 21.35 órakor közlekedő járatok 5 perccel korábban 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 18.00 és 21.30 órakor közlekednek. 

A 4 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 12.50, 19.05 és 20.05 

órakor közlekedő járatok 10 perccel korábban 12.40, 18.55 és 19.55 órakor közlekednek. 

A 4 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 22.20 órakor közlekedő 

járat 10 perccel később 22.30 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 7.50, 13.40 órakor közlekedő 

járatok 3 perccel később 7.53, 13.43 órakor közlekednek. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 7.18, 14.38, 14.58, 15.18, 15.38, 

16.58, 17.18 és 17.38 órakor közlekedő járatok 5 perccel később 7.23, 14.43, 15.03, 15.23, 

15.43, 17.03, 17.23 és 17.43 órakor közlekednek. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 14.18 órakor közlekedő járat 5 

perccel később 14.23 órakor közlekedik „Phoenix Mecano bejáró út” és „Phoenix Mecano” 

megállóhelyek érintése nélkül. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 8.03 órakor közlekedő járat 10 

perccel később 8.13 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 22.50 órakor közlekedő járat 8 

perccel később 22.58 órakor közlekedik. 

A 4 jelű vonalon „Repülőtér” megállóhelytől munkanapokon 13.18, 18.33, 19.33, 20.33 és 

22.05 órakor közlekedő járatok 5 perccel korábban 13.13, 18.28, 19.28, 20.28 és 22.00 órakor 

közlekednek. 

A 4A jelű vonalon „Kisfái, aut. ford.” megállóhelytől 13.50-kor induló járat érinti a „Phoenix 

Mecano bejáró út” és a „Phoenix Mecano” megállóhelyeket. 

A 13K jelű vonalon „Déli Ip.t. Knorr-Bremse” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

szabad- és munkaszüneti napokon 6.05 órakor induló járat 5 perccel korábban 6.00 órakor 

közlekedik. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 4.45, 5.20, 5.40, 14.45, 

15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.55, 17.05, 17.25, 17.45 órakor közlekedő járatok 5 perccel 

később 4.50, 5.25, 5.35, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 17.00, 17.10, 17.30, 17.50 órakor 

közlekednek. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 18.05, 18.20 órakor 

közlekedő járatok 10 perccel később 18.15, 18.30 órakor közlekednek. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 5.05, 6.15, 7.00, 19.05, 

19.20, 19.35, 20.20, 21.20 órakor közlekedő járatok 5 perccel korábban 5.00, 6.10, 6.55, 

19.00, 19.15, 19.30, 20.15, 21.15 órakor közlekednek. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 6.05 órakor közlekedő járat 

10 perccel korábban 5.55 órakor közlekik. 

A 14 jelű vonalon „Széchenyi tér” megállóhelytől munkanapokon 8.30 órakor közlekedő járat 

60 perccel korábban 7.30 órakor közlekedik. 

A 14 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 4.50 órakor közlekedő 

járat 10 perccel később 5.00 órakor közlekik. 
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A 14 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 9.25, 9.45, 10.25, 

10.45, 11.25, 11.45 órakor közlekedő járatok 5 perccel korábban 9.20, 9.40, 10.20, 10.40, 

11.20, 11.40 órakor közlekednek. 

A 14 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 8.30, 8.50, 18.20, 

18.35, 18.50, 19.20, 19.35, 19.50 órakor közlekedő járatok 10 perccel korábban 8.20, 8.40, 

18.10, 18.25, 18.40, 19.10, 19.25, 19.40 órakor közlekednek. 

A 14 jelű vonalon „Margaréta Otthon” megállóhelytől munkanapokon 22.35 órakor közlekedő 

járat 30 perccel korábban 22.05 órakor közlekik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől naponta 4.50 órakor induló 

járat 5 perccel később 4.55 órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől hétfői munkanapokon 12.35 

órakor induló járat 5 perccel később 12.40 órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől keddtől-péntekig 

munkanapokon 12.55 órakor induló járat 5 perccel később 13.00 órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől naponta 16.45 órakor induló 

járat 5 perccel később 16.50 órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől hétfői munkanapokon 20.35 

órakor induló járat 5 perccel később 20.40 órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Hetényegyháza, aut.ford.” megállóhelytől keddtől-péntekig 

munkanapokon és munkaszüneti napokon 20.55 órakor induló járat 5 perccel később 21.00 

órakor közlekedik. 

A 15D jelű vonalon „Déli Ip.t. Knorr-Bremse” megállóhelytől munkanapokon 5.35 órakor 

induló járat 5 perccel korábban 6.15 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” 

megállóhelyhez. 

A 15D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől naponta 6.30 órakor induló járat 5 

perccel korábban 7.00 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelyhez. 

A 15D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől keddtől-péntekig munkanapokon 14.30 

órakor induló járat 5 perccel korábban 15.00 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” 

megállóhelyhez. 

A 15D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől hétfői munkanapokon 14.55 órakor 

induló járat 5 perccel korábban 15.25 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” 

megállóhelyhez. 

A 15D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől naponta 18.30 órakor induló járat 5 

perccel korábban 19.00 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelyhez. 

A 15D jelű vonalon „Daimler I. kapu” megállóhelytől munkanapokon 22.30 órakor induló 

járat 5 perccel korábban 23.00 órakor érkezik „Hetényegyháza, aut. ford.” megállóhelyhez. 

A 29 jelű vonalon „Hetényegyháza, ABC” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 7.00 órakor induló járat 5 perccel később és „Hetényegyháza, aut. ford.” 

megállóhelytől közlekedik. 

A 93E jelű vonalon „Egyetem (GAMF)” megállóhelytől „Széchenyi tér” megállóhelyig 2.45-

kor induló járat 5 perccel később 2.50-kor közlekedik. 

 

 

2017. október 16-tól módosuló vonalak: 

 

A 3 jelű vonal járatainak menetideje egységesen 35 percről 37 percre növekszik. 

A 3A jelű vonal járatainak menetideje egységesen 21 percről 23 percre növekszik. 

A 9 jelű vonalon a „Nagy Lajos kir. krt.” és a „Hegy utca” megállóhelyek között „Fodros 

utca”, a „Hegy utca” és a „Nyitra utcai Óvoda” megállóhelyek között „Vereckei utca” 

elnevezésekkel új megállóhelyek kerülnek a vonalvezetésbe beillesztésre.  

A 91E jelű vonalról kivezetésre kerül a „Hullám Vendéglő” megállóhely. 
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2017. október 16-tól megszűnő járatok: 

 

A 14 jelű vonalon a „Széchenyi tér” megállóhelytől a „Margaréta Otthon” megállóhelyig 

munkanapokon 18.35, 20.40, 22.20 órakor induló járatok. 

A 14 jelű vonalon a „Margaréta Otthon” megállóhelytől a „Széchenyi tér” megállóhelyig 

munkanapokon 8.10, 12.30, 20.45 órakor induló járat. 

 

 

3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti döntésről a 

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-t haladéktalanul tájékoztassa, és 

felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


