Összefoglaló dokumentum
a Püspökladányi Járás 2022/2023. évi - elektronikus formában lebonyolított - önkormányzati menetrendi egyeztetéséről
Az egyeztetésre meghívottak köre:
 A járásba tartozó önkormányzatok: Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari,
Szerep, Tetétlen
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 Püspökladányi Járási Hivatal
 Berettyóújfalui Tankerületi Központ
 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
A KTI-Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda a 2022. december 11-től életbe lépő 2022/2023. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő, járási
szintű menetrendi egyeztetéseit - a fennálló veszélyhelyzeti elrendelésre való tekintettel – 2022. évben is elektronikus formában tartotta meg.
A Püspökladányi Járást érintően 14 db észrevétel érkezett a közösségi közlekedéssel kapcsolatban.
A megfogalmazott javaslatok és az azokra adott szolgáltatói és irodánk általi válaszok az alábbi táblázatban olvashatóak:
Település/Szervezet
Nagyrábé

Nagyrábé

Nagyrábé

Nagyrábé

Észrevétel
Válasz
Hétköznapokon induljon új járat Püspökladány-Nagyrábé A rendelkezésre álló járatdarabszám és kapacitás az
viszonylatban 8.58 és 11.33 között, kb. 10.00 és 10.30 ismert utazási igényekhez igazodik. Menetrendi
között.
beavatkozás nem szükséges.
Hétköznapokon induljon új járat Püspökladány-Nagyrábé A rendelkezésre álló járatdarabszám és kapacitás az
viszonylatban 12.58 és 14.48 között, 13.50 óra körül.
ismert utazási igényekhez igazodik. Menetrendi
beavatkozás nem szükséges.
A Püspökladányból 17.53 órakor induló Biharnagybajomig A jelenleg Püspökladányból szabadnapokon 17:50közlekedő 4521/234 számú és a hasonlóképp közlekedő kor és munkanapokon 19:30-kor Biharnagybajomig
járatok Nagyrábéig közlekedjenek.
közlekedő járatok 2022. december 11-től Nagyrábéig
közlekednek.
Induljon új járat Nagyrábé-Földes viszonylatban 5.40 és Menetrendi beavatkozás az igények pontosítás nélkül
13.50 között.
nem lehetséges.

Megjegyzés

Nagyrábé

Nagyrábé

Földes

Földes

Földes

Földes

Földes

Földes

Induljon új járat Földes-Nagyrábé viszonylatban 7.05 és Menetrendi beavatkozás az igények pontosítás nélkül
15.10 között.
nem lehetséges.
Közfelháborodást okoz, hogy a településen belül nem A helyközi közlekedésben övezeti díjszabás van
azonosak a megállóknál fizetendő díjak, pl.: Községháza- érvényben. A jelzett viszonylatok távolsága eltérő km
Berettyóújfalu 465,-Ft, Nádas-Berettyóújfalu 370,-Ft.
övezetbe esik, így a viteldíj mértéke ennek
megfelelően különböző. Jelenleg folyamatban van
országos szintű díjszabási fejlesztés, de rövidtávon az
egységesítés nem lehetséges.
A Földesről 20.30 órakor Debrecenbe induló 4440/282 Kabáról és Tetétlenről Debrecen felé az eljutás
számú járat induljon 20.40 órakor, hogy csatlakozást vasúton biztosított. A jelenlegi indulási időpont
biztosítson a Kabáról 20.35 órára érkező 4532/852 számú módosítását a debreceni helyi járatokhoz történő
járathoz.
csatlakozás megszűnne, emiatt a kérés nem
megoldható.
A Földesről 12.35 órakor induló 4440/236 számú járat A meglévő csatlakozások fenntartása érdekében a
12.25 órakor induljon, hogy csatlakozást biztosítson a járat indulási időpontjának módosítása nem
debreceni 46-os számú helyijárathoz, ami óránként megoldható.
egyszer indul a határ úti ipari parkhoz.
Ha marad a 8.30 órai kezdés a középiskolákban Tanítási napokon 7:00-kor új járat közlekedik
szeptembertől, kérik, hogy a 7.40 órakor induló 4440/278 szeptember 1-től.
számú járat induljon korábban.
A Debrecenből 16.35 órakor Földesre induló 4440/247
számú járat induljon 15 perccel később, hogy a 16 órakor
végző dolgozók haza tudjanak utazni vele.
A Debrecenből 18.15 órakor Földesre induló 4440/287
számú járat induljon 18.45 órakor, hogy az
egészségügyben, illetve a 18 órakor végző dolgozók haza
tudjanak utazni vele.
Legyen
biztosított
közvetlen
eljutás
FöldesHajdúszoboszló viszonylatban.

A műszakos járatok jellemzően óra:40-kor indulnak. A
járat 2022. december 11-től 5 perccel későbbi indul.
A járat 2022. december 11-től 15 perccel későbbi
indul.
Földesről Hajdúszoboszlóra Hajdúszováton meglévő
busz-busz, illetve Kabán meglévő busz-vonat
csatlakozással biztosított az eljutás. Közvetlen járat
indítása nem indokolt.

Induljon új járat Földes-Debrecen viszonylatban 7.00 Tanítási napokon 7:00 órakor új járat közlekedik
Debreceni
órakor.
szeptember 1-től.
Tankerületi Központ
Kerüljenek sűrítésre a vonatok Debrecen-Konyár, Debrecen - Konyár között a lehető legtöbb vonat
Debrecen-Püspökladány és Debrecen-Karcag-Szolnok közlekedése mellett a hivatásforgalmi igényekhez
viszonylatokban, továbbá több kocsival közlekedjenek.
igazítottan történt a menetrend kialakítása.
Debrecen - Püspökladány tekintetében a
hivatásforgalmi időszakokban 15-30 perces ütemben
személyvonatokkal, Debrecen Karcag - Szolnok között
reggeli időszakban sűrűbben a délutáni időszakban
Debreceni
60 perces ütemben közlekednek a személyTankerületi Központ
/sebesvonatok. Szolnok tekintetében a 60 perces
ütemes IC közlekedéssel együtt 30 perces eljutást
lehetséges Debrecenbe/Debrecenből. Jelenleg is
vizsgálat alatt áll 100-as vasútvonal menetrendje,
hogy a nagyobb utasáramlatokat egy dinamikusabb
menetrenddel lehessen kiszolgálni. A jelenlegi
menetrend megfelelő a hivatásforgalomban
jelentkező igények kielégítésére.
Debrecen, 2022. augusztus 22.
Az összefoglaló dokumentumot összeállította: Palombi Anita társadalmi és utaskapcsolatok referens
Az összefoglaló dokumentumot ellenőrizte: Szabó Tamás Bálint irodavezető

Menetrend változtatással kapcsolatos érvelt észrevételek rövid összefoglalása
(átírt, szerkesztett tartalom)
Mátravölgyi Zsolt:
Földesről 20:30 helyett 20:40 indulás legyen Debrecenbe, mert 20:35 kor érkezik be Kabáról a busz és
szokott lenni átszálló.
Gyurkó Zsanett:
Földesről 12:35 kor induló járat 12:25 kor induljon, hogy a debreceni 46-os számú helyijárat (ami
óránként egyszer indul az ipari parkhoz a határ útra) elérhető legyen
Szabóné Szűcs Tünde:
(ha marad a 8.30-as kezdés a középiskolákban szeptembertől, akkor érdemes lenne) a 7.40-es busz
korábbi indítása, mert a 6.20-as busz, nagyon korai, a 7.40-es busszal meg éppen nem ér be a diák.
Soós Izabella:
A Debrecenből 16:35-kor Földesre induló járat jó lenne ha 15perccel később indulna, ugyanis aki
16:00ig dolgozik és esetleg a város szélén (pl.reptér) az nem ér oda addig.
Szörnyiné Torzsás Katalin:
Szeretnénk kérni akik egészségügyben ,vagy 12 órás műszakban dolgozik ,hogy tegyék át 18:15 busz
indulását 18:45.-re Debrecen- Földes mert 18:00 tart a munkaidő, sokan nem érik el a 18:15 járat
indulását.
Szántóné Kiss Katalin:
Debrecen- Földes 18.15-kor induló busz később 18.45 vagy 18.50-kor indulhatna. Mert aki több
műszakban s 12 órában dolgozik reggel 06.00-18.00-ig , 18.00-06.00- ig annak sajnos várni kell
19.40-ig.
(Az előző kettőhöz érkezett megjegyzés: ha a 18.15 kor induló busz később indulna Debrecenből, akkor a
Hajdúszoboszlóról érkezőknek többet kellene várniuk Hajdúszováton, hogy hazajussanak)

Sokan kérik a közvetlen Földes és Hajdúszoboszló járatot.

