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Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és üzemeltetési osztály
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Lakézi Gábor Úr
osztályvezető

9700 Szombathelv
Kossuth L. u. 1-3.

TárgY: Szombathely város közforgalmú autóbusz-közlekedés menetrend módosítására szakmai
javas1attéte1

Tisztelt o sztá|yv ezeto Úr
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Varosfejlesztési és Üzemeltetési osztály 520l7-43l2O1O sz. és 53848I2OIO. sz. leveleiben
megfogalmazott szabnai kéréseketmegvizsgáltuk, eredményéról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A

Zanati városrész eI|átására jelenleg rendelkezésre álló 8_as autóbusz-vonal menetrendjének
kialakítása 2007. évben széles társadalmi /lakossági fórum/ és politikai konszenzus eredményeként
_ városrész egyéni képviselőjének koordinálásával
- alakult ki. A csúcsidei hivatásforgalmi jaratok
közlekedésében kiemelt prioritásként szerepelt, hogy az autóbuszok aVasútállomás érintésenélkül
_ rövidebb menetidővel - közlekedjenek, igy garantálható a 7.30 órás munkakezdés, továbbá az
Ady téri átszállási lehetőség biztosítása.
A fentiek miatt szakmailag nem javasoljuk a menetrend módosítását.

A Vasi Volán Zrt. mint szolgáltató

támogatja a helyi közforgalmú közlekedés bővítéséreirányuló
kezdeményezést.Szakmailag indokoltnak tarduk, hogy a város lakóövezeteinek autóbuszközlekedéssel történő kiszolgálása magasabb szolgáItatási színvonalon valósuljon meg.

A Szentkirály-Gyöngytishermán városrészek vonatkozásában érintett jelenlegi tanszüneti
menetrendi szolgáltatási kínálat (1, 1A és 21-es autóbusz-vonalak) a 2002. évi menetrend
változással alkalmazkodott az akkori megrendelői és utazási igényekhez
Az érintett tanszüneti vonalakon az átszállás nélkül elérhető területek lBogát, Gyöngycishermán,
Százhold, Kámon, Herény/ bekapcsolásával javult az érintett városrészek tanszüneti közforgalmú
közlekedési szolgáltatási színvonala'
A2009. évi nagy volumenű menetrend rucionalizálás során az érintett városrészek vonatkozásában
érdemi lakossági észrevételtársaságunkhoz nem érkezett.
Természetesen szolgáltatóként a Vasi Volán Zrt. a Közszolgáltatási Szerződés alapján teljesítette és
továbbra is teljesíti a megrendelő Önkormányzat megbízását abban a formában és-olyan mértékben,
ahogy azt kérik illetve eloírják a részére,ezért a 21-es viszonylat tanszüneti menetrend
felülvizs gá|atár a és mó dosításá ra az a|ábbi j avaslatot adj uk:
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Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen
9700 Szombathely, Körmendi

Műkodő Részvérrytársaság Forgalmi ÜzIetág

u 92 Levélcím:9701 Szombathely Pf.: 111
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menetrendi vonalak (1, 1A,1C,2I ) az I.sz. melléklet szerinti módosítása indokolt,
ezze| tanszüneti időszakban az l-es vonallal szemben az 1A, 1C és 21-es vonalszámú járatok
közlekednének.

A kapcsolódó

menetrend módosítás bevezetésének éves tiibblet teljesítménye:2L.423 km, többlet
üzemeltetési kiiltsége cca.7.798 eFt/év (364 Ft/km elszámolható költséggel kalkulálva)

A

A jelenleg érvényben lévő menetrend bármilyen jelentős volumenű vá|toztatásáná| azonban fontos
mJrlegeléii szempontnak kell lennie, hogy a menetrend-átalakítáSt az autóbuszok hatékony - teljes
üzemidőre kiterjesztett - foglalko ztatása miatt csak komplexen lehet vizsgálni.

Tisztelt o sztályv ezető Úr
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Tájékoztatjuk, hogy a Vasi Volán Zrt. mint szolgáltató végrehajtja a menetrendváltozást,
amennyiben eÍTe az eIlátásért felelős részérőI megrendelés, továbbá a ráfordított többlet költségekre
vonatkozóan anyagi kötelezettségvállalás érkezik, ezért kérjük osztályvezető Urat, hogy a valós
utazási igények felmérése és elemzése után - a társaságunk szakmai segítségétés támogatásáÍ
felajánlva - a Polgármesteri Hivatal alakítsa ki álláspontját.
A kbzgyűlési dontésről társaságunkat - a módosított menetrend technológiai előkészítéseérdekében
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Melléklet: 1 db
Szombathely, 2010. október 13.
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ij'zletág-igazgatő
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