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Előterjesztés 

A Viabusz menetrendjének módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Viabusz ellenirányú és zártkerti útvonalak tervezett beindításáról hozott 195/2021. 
(VI.24). számú határozata alapján a szolgáltatás 2021. szeptember 1-től kibővült a korábbi 
alapiránnyal szembeni útvonallal, valamint a zárkerteket is feltáró betétjáratokkal, három 
hónapos próbaüzemmel. Az indulás óta felgyülemlett tapasztalatok, lakossági visszajelzés 
és utasszámlálás alapján szükségessé vált a menetrend módosítása, illetve a tanszüneti 
menetrend véglegesítése is. Az így elkészült menetrendek jelen előterjesztés 
mellékleteként megismerhetők. A visszajelzések és tapasztalatok időbeli eloszlása azt 
mutatja, hogy a próbaüzemet nem szükséges három hónapig fenntartani, mert az első 
néhány hétben minden érintett megküldte a javaslatait, kéréseit, a véglegesítés 
bevezethető. 

Az új menetrend jobban kiszolgálja a reggel 6:40 órakor induló ingázó vonatot, mellyel 
nagyon sok közép- és felsőiskolás, továbbá munkába járók utaznak. A ráhordás mindkét 
irányból megoldott. Ugyanígy van járat a városunkba tartó ingázók utazási igényeinek 
kielégítésére (7:20 órakor vasútállomásról). 

Hatékonyabb lett az általános iskoláink kiszolgálása is. Mindkét irányból fél nyolc és az 
első becsöngetés között meg tudnak érkezni az iskolások, ráadásul a zártkerti járatokra 
elég hét óra után felszállni a betétjáratokra. 

Szintén jól optimalizált az iskolások délutáni hazajutása beleértve a zárkerti betétjáratokat 
használó utasokat is. 

A napközbeni járatok révén a helyi közlekedés is könnyen tervezhető az ütemességnek 
köszönhetően, ezáltal a helyi ügyintézés, bevásárlás stb..megoldható. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint álláspontjuk 
kialakítására. 

Biatorbágy, 2021. október 18. 

Tarjáni István 
polgármester s.k. 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (X.28.) számú határozata 

 

A Viabusz menetrendjének módosításáról 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Viabusz menetrendjének 
módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a próbaüzem lezárását, 
valamint a Viabusz 2021. november 2-ától érvényes általános menetrendjének és a 2021. 
október 25-től érvényes tanszüneti menetrendjének végleges bevezetését. 

 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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