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Menetrend váltás 2021. december 12. - Társadalmi egyeztetés észrevételek
Bejelentés tartalma
A buszok, bár nem egy irányból érkezve, de egyszerre érnek, illetve szinte egyszerre indulnak a Dózsából.
1./ A 3-as és az 5-ös utolsó busz egyaránt 22. óra 23 perckor indul a Színház megállóból a Dózsaváros felé. Miután az "ütemes" menetrend csak
helyenként valósul meg, itt sem lenne ördögtől való huncutság, ha az egyik menetrendjét úgy állapítanák meg, hogy mondjuk 22 óra 10 perckor
érjen ebbe a megállóba, ezzel egy egész városrész színházba járó közönségét menekítenék meg az utcán való kb. háromnegyed órás
fagyoskodástól, tekintettel arra, hogy az előző buszok indulási ideje még a színházi előadás idejére esik. Ameddig volt un. színházi busz, addig ez
nem volt probléma, mert -bár az egész várost végigjárta, de legalább fedett, meleg helyen voltunk.
2./ Hétvégén a Dózsa tér megállóból minden óra 34 perckor a 10-es, minden óra 43 perckor az 5-ös, illetve minden óra 51 perckor a 3-as busz
megy el. A következő fél órában pedig semmi. Itt is biztosan meg lehetne oldani azt, hogy egy egész városrész lakói 20 percenként bejussanak a
belvárosba. Vissza irányba sem sokkal jobb a helyzet, az 5-ös minden óra 04, a 3-as minden óra 28-kor, a 10-es minden óra 26 perckor indul és
egyszerre ér a Dózsa tér megállóhoz. Itt is biztosan lenne olyan megoldás, ami lehetővé tenné a 20 percenkénti hazajutást egy városrész
lakóinak. Nem plusz járatok beállítását kérem, csak azt, hogy az a kettő, illetve három járat egy városrésznyi ember életét tenné könnyebbé,
illetve a menetrend elmozdulhatna valamennyire az ígért "utasbarát" menetrend megvalósulásának irányába. A közölt indulási adatokból nem
sikerült megállapítani, hogy a csatlakozások mimként alakulnak, remélem, hogy a munkába járók érdekeit is figyelembe veszik ennél a
változtatásnál .
Nem kifejezetten a menetrendhez kacsolódva meg kell jegyeznem, hogy ezek, illetve majd az újonnan érkező szép és modern buszok hiába
alacsony padlósak, ha a gépkocsivezetők egy része annyira tiszteli a járdaszegélyt, hogy még véletlenül sem megy 50-60 cm-nél közelebb hozzá.
Sajnos ez a távolság túl nagy a babakocsis anyukáknak, a kerekesszékkel közlekedőknek, de még a nehezebben mozgó gyalogosoknak is. Ha nem
mennek elég közel a járdához, ha nem billentik le a buszt a járdához , (már ha működik ez a szerkezet), akkor akár emeletes busszal is
járhatnának, az akadálymentesség csak üres szólam marad. Tudom, hogy a fent leírtak nem vágyálmaimban szerepelnek, mert van olyan
gépkocsivezető, aki még a csuklós busz egész hosszával is képes a megálló-öbölben járdához megfelelően közel állni, nem csak esetleg az első
ajtóval. Kérem, hogy ez ellenőrzött elvárás legyen a gépkocsivezetőknél, mert ha csak "lehetőleg" kell közel állani a megállókban a járdaszélhez,
akkor az utasoknak marad az ugrálás - természetesen tisztelet az odafigyelő kivételnek. Köszönöm, ha elolvassák soraimat.
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Ha jól értelmeztem az új menetrend szerinti indulásokat akkor a hétköznap reggel 6:20-kor induló 8 -as járat dec 12-től teljesen 1 időben fog
menni ( 6:08-kor ) az Őrház utcai megállóból a Cholnoky felé. Sokan jártunk azzal a járattal reggel 7-re dolgozni. Így vagy nagyon korán érünk be
dolgozni vagy elkésünk. Köszönöm ha esetleg figyelembe veszik többünk kérését..
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Màjus óta kérjük ,hogy vegyèk figyelembe a Jutaspusztaiak kèrèsèt. A kihírdetett menetrend változásba semmi olyan módosítás nem törtènt ami
lehetővè teszi hogy a gyerekekek a Deák ,Báthory ,Vetési ès Lovassy iskolàból ne 45-55perc vàrakozàs után tudjanak hazautazni!!!
Annyit kèrtünk hogy 10 perccel késöbb induljon a 4 helyijàrat a vàmosi útról ehelyett 12 perccel hamarabb indul.Így mèg amikor futva elérték a
buszt azt sem fogjàk már!55 pecet kell vàrni a következő Jutaspusztai buszra!
Az óràknak 11:45,12:40,13:30 kor van vège. 10 perc kell mindegyik suliból hogy kiérjenek a buszra legalàbb.11:39 a 4 es, (11:45kor a 18as),
12:40, 13:38kor lesz a Haszkovó ès a Munkàcsy megálloknál a 4 helyijárat.Május óta kérjük hogy ennyit vàltoztassanak ,hogy ne kelljen a 8,9,10
èves gyerekeknek a buszmegàllóba vàrakozni 50-55perceket a buszra.
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A 8-as busz menetrend módosítását kérem / sokadszorra , sokan...
A jelenlegi EGYETEM helyett A SATADION - _Wartha Vince - József Attila -SZtk------ Nagyon sok embernek segítség lenne!
A Jutaspusztai lakosok több alkalommal jelezték a V-Busz felé, hogy az itt lakó gyermekek (többek közt az én gyermekeim is) egy órás
várakozással tudnak hazajutni.
Tudomásom szerint a 4-es helyijárat módosításával szeretnének ezen a problémán segíteni.
A Jutaspusztán lakó gyermekek nagy többsége a Deák Ferenc Általános Iskolába jár. Az iskolához közeli buszmegállóhoz érkező 18-as busz
tökéletes megoldás a hazajutáshoz, mivel nem kell úton átjutni a gyerekeknek. Sajnos a 18-as busz menetrendjének nem sok köze van az iskolai
tanórákhoz.
Nem a 4-es buszjáratot kellene módosítani, hanem a 18-as járatot.
A 4-es buszhoz veszélyes parkolón és úton kell átjutni a gyerekeknek. Az egy órás várakozás nem opció, mivel az iskolában nem maradhatnak
órák után és télen egy órát várni nagyon sok.
Az iskolai tanórák vége
4. óra után 11.45-kor. A 4-es busz 12:42-kor van a Haszkovó utcai buszmegállóban (1 óra várakozás). A 18-as pedig 11: 47-kor van az iskolához
közeli buszmegállóban (2 perc alatt nem lehet kiérni)
5. óra vége: 12:40-kor. A 4-es busz 12:42-kor van a Haszkovónál (2 perc alatt elérni nem lehet) . A 18-as pedig 13:22-kor (42 perc várakozás)
6. óra vége: 13:35-kor. A 4-es busz 13:42-kor van a Haszkovónál (7 perc alatt kell odaérni, ami nagyon nehéz még szaladva is). A 18-as 13:22-kor
van a buszmegállóban. A következó 18-as busz 14:42-kor jön. Várakozás 1 óra 7 perc)
Egyértelmű megoldás lenne a 18-as buszt a gyerekek tanóráinak végéhez igazítani. Kérjük Önöket, hogy ne a 4-es busz menetrendjét, hanem a
18-ast módosítsák meg a lehető legrövidebb időn belül!

Válasz

1./ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021. november 25-i ülésén
támogatta azt az előterjesztést, amely szerint a korábbi ún. színházi járat évi legfeljebb 200
alkalommal kerüljön betervezésre a V-busz Kft. Teljesítményébe és költségvetésébe a 2022.
évre vonatkozóan. A járat újbóli bevezetésével a jelzett probléma orvosolható.
2./ A társadalmi egyeztetésre bocsátott, 2021. december 12-től érvényes új menetrend
orvosolja a jelzett problémát az 5-ös autóbuszjárat hétvégi sűrítésével (60 helyett 30
percenként jár). Új járat kerül bevezetésre a 15-ös jelzéssel, amely az 5-ös autóbusz vonalán,
de Haszkovó forduló végállomással közlekedik, ezáltal új, kapcsolatot teremt a Haszkovó és
Dózsaváros között, a belváros érintése nélkül.
3./ Bár nem a menetrendhez érkezett, de köszönjük az észrevételt. A továbbiakban is kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy alacsonypadlós autóbuszaink kerekesszékkel és babakocsival
valóban akadálymentesen igénybevehetők lehessenek. Ahol ezt magas(abb) padka és/vagy
forgalomtechnikai probléma akadályozza, ott folyamatosan egyeztetünk az Önkormányzat
útkezelésért felelős szervezeti egységével a helyzet megoldása érdekében.

A 8-as autóbusz menetrendje nem változik a jelzett időpontban, továbbra is 6:21-kor
indul a Haszkovó fordulótól.

Iskolai napokon a Jutaspusztát érintő 4-es, 5-ös és 18-as járatok menetrendje nem változik. A
jelzett négy iskola csengetési rendjei különbözőek, nem egyszerű feladat ezekhez igazítani a
buszok indulását, különös tekintettel arra, hogy az órák után a gyerekek egy része
különórákra indul, így lehetséges, hogy éppen a jelenlegi menetrendi indulások jelentik a
megfelelő időpontot számukra.
Mivel a városrészben élők véleményében is eltérések mutatkoznak, az igények
összehangolását javasoljuk a körzet önkormányzati képviselőjének bevonásával, amely
alapján a V-Busz a hatáselemzést el tudja végezni.
Az 8-as járat vonalvezetésének ilyen mértékű módosítása jelentős mértékű hálózati és
menetrendi módosítást igényel, amelyhez hatáselemzés szükséges. A módosítási igény
vizsgálatához további információk szükségesek (érintettek köre, utazási célok stb.).

Iskolai napokon a Jutaspusztát érintő 4-es, 5-ös és 18-as járatok menetrendje nem változik. A
jelzett négy iskola csengetési rendjei különbözőek, nem egyszerű feladat ezekhez igazítani a
buszok indulását, különös tekintettel arra, hogy az órák után a gyerekek egy része
különórákra indul, így lehetséges, hogy éppen a jelenlegi menetrendi indulások jelentik a
megfelelő időpontot számukra.
Mivel a városrészben élők véleményében is eltérések mutatkoznak, az igények
összehangolását javasoljuk a körzet önkormányzati képviselőjének bevonásával, amely
alapján a V-Busz a hatáselemzést el tudja végezni.

