
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2018. június 19-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2018. február 1-től indult 34-es autóbuszvonal utasforgalmi adatairól  

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 17710-1/2018. 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2018. június 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2018. február 1-től indult 34-es autóbuszvonal utasforgalmi adatairól  

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017. december 14-ei ülésén 

hozott  276/2017. (XII.14.) határozatának 3 .pontjában úgy döntött, hogy a 2018. február 1-től 

induló, új 34-es autóbuszvonal utasforgalmi adatairól tájékoztatást kér a 2018. február 1. és 

2018. április 30. közötti időszakra vonatkozóan. A tájékoztatás határideje 2018. június 30. 

 

A megjelölt időszakon belül a szolgáltató DAKK Zrt. valamennyi közlekedési napon és kevés 

kivétellel valamennyi járaton folyamatosan utasszámlálást végzett, azzal a korrekcióval, hogy 

a felmérés 2018. február 1-től 2018. március 31-ig, illetve 2018. április 27-től 2018. május 

27-ig tartó időszakokban történt meg az autóbuszvezetők bevonásával.  

 

A járatokat 2018. februárban 2544 fő, 2018. márciusban 5380 fő, a 2018. 04.27.-05.27. 

közötti időszakban 4669 fő vette igénybe. 

A járatokat igénybevevő utasok átlagos számát mutatják be a következő táblázatok 

közlekedési naptípusonkénti bontásban.  

 

 



 
 

 

 
 

 
 

A táblázatokból megállapítható, hogy az új 34 jelű vonal járatainak utasszámai folyamatos 

bővülést mutatnak. A harmadik időszakban mért visszaesés elsősorban az érettségi időszakkal 

indokolható.   

 

A vonal járatai Kadafalvát, a Petőfivárost és a Széchenyivárost kötik össze. Az egyes 

megállóhelyek forgalmát mutatja be a következő táblázat.  



 

 

 
 

Az adatokból megállapítható, hogy az utazások 25 %-a indult a Petőfivárosból, 30 %-a 

Kadafalváról és 45 %-a a Széchenyivárosból. A megállóhelyek forgalmából kiemelkedik a 

„Kadafalvi út“ elnevezésű megállóhely, mely az Auchan áruháznál található, illetve a 

„Kadafalvi isk.“ elnevezésű megállóhely, mely a HELIPORT Ipari Park bejáratának 

közelében van. 

Az adatokból megállapítható az is, hogy bár szerény mértékben, de a Széchenyivároson belüli 

utazásokra is igénybe veszik a járatokat. 

A szabadnapos közlekedés kora reggeli és esti időszakának, míg a munkaszüneti napokon 

érvényes menetrend kora reggeli időszakának menetrendje felülvizsgálatra szorul. A 

menetrend pontosítására a 2018. szeptember és október hónapokban esedékes ismételt, 

számlálóbiztosok bevonásával történő mérések alapján kerülhet sor. 

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 17710-1/2018. számú 

tájékoztatóját, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült tájékoztatót elfogadja. 
 


