
 Vélemény a buszközlekedésről 2022 
 Bordány 
 (30 válasz) 

 Ha nem, miért?  (19 válasz) 

 Reggelente, munkába és iskolába menet 1-2 járattal bővülhetne a menetrend, különösen tanév 
 ideje alatt. 

 Csúcsidőben nem elég a járatsűrűség 

 Minden járat menetrendje tartalmazza a dorozsmai vonat várakozását, és a kiskertek 
 megállóiban történő felszállást ami nem életszerű. A járatok max 40 km/óra sebességgel 
 közlekednek! Javasolt lenne reggel olyan járat, mely kimondottan a kiskertesek utazását 
 szolgálná ezzel megkímélve a falu lakóit. Az autóbusz vezetők biztosan tudnának fejlesztési 
 javaslatokat adni mert ez így a korszerű szolgáltatástól távol áll! 16 km 35-40 perc... 

 Lehetne sűrűbb a járatok indítása 

 Időszakos éjszakai járatokra, leginkább a nyári időszakban lenne igény. 

 A reggeli járatokon nem lehet elférni es valamikor felszállni se! 

 6:10 - 7:15 közötti Bordány-Szeged útvonal és a déltől 17:30-ig induló Szeged-Bordány útvonal 
 járatsűrítésre szorul. Ugyanis mint a heringek a konzervdobozban, úgy össze vannak az emberek 
 zsúfolva. 

 Ez sem emberségből, sem járványügy szempontjából nem megfelelő. 

 Senki nem azért fizeti ki a bérletet/jegyet hogy ilyen körülmények között utazzon! 

 Indokolatlanul hosszú menetidő, ami gyakran 35-40 perc Szegedtől 

 Talán ha a kiskerteseknek egy külön járat lenne ez is lerövidülne. 



 Vagy gyakrabbi járatok indulása, mondjuk 30 percenként, mert néha csak 1.5 óra múlva követik 
 egymást a járatok 

 Mórahalomra és vissza kevés a járatok száma 

 Reggeli csúcsidőben nem egymást kellene előzgetni a buszoknak, nem igazán jó megoldás hogy 
 4 megy el egyszerre, utána meg semmi. Akkor legyen jobban széthúzva az idő, pl. 15 perc múlva 
 jöjjön a következő. Nyári szünetben se essen ki az összes tanév alatt járó járat, főleg ne a reggeli 
 órákban. 

 Mert többnyire óránként jár, iskolaidő alatt kicsit több a járat, de kisbuszok vannak rengeteg 
 emberrel. A bordányiaknak szinte sosincs hely, egész nap egy járat van csak, ami csak Bordányig 
 jön, több ilyen busz kellene, ami csak Bordányig jár, illetve innen indul. Reggel is már tele vannak 
 a buszok mire ideérnek. 

 Hét végén nagyon sokszor késünk a diszkó miatt és bizony mindenkinek időben kellene beérni a 
 munka helyére!! Volt mikor megállt és közölte a sofőr hogy nem visz el mert sokan vannak! Ez a 
 járat a reggeli első járat! 6-8 óra közötti járatok is zsúfoltak hétköznapokon!! De a hétvégi első 
 járattal jó lenne valamit kezdeni szombat és vasárnap hogy ne késsünk el a munkából! 

 A menetrend szerinti járatok gyakorisága nem megfelelő a forgalmasabb órákban, értendőek 
 ezalatt a reggeli, valamit a délutáni járatok egy része, így jellemzően túlzsúfoltak a buszok. 
 Illetőlegesen a legkésőbbi buszok lehetnének még később, ami plusz járatot jelentne, illetve a 
 legelső kora reggeli/hajnali buszok is indulhatnának hamarabb, ami szintén plusz járatot 
 jelentene. 

 Reggelente rengeteg ember megy munkába, iskolába Szeged felé, így ezek a járatok mindig 
 teljesen meg vannak telve, “tömegnyomor” finoman fogalmazva.Ezért ebben az 
 időintervallumban pozitív lenne, ha sűrűbb lenne a buszjáratok száma. Az esti órákban is 
 szükséges lenne plusz járat Szeged felé, például egy 22:00 után, hiszen sok fiatalt érint 
 szórakozás szempontjából. Ugyanígy Szegedről kifelé is, akár egy éjfél/hajnal 1 óra környékén. 

 Kevés a buszjárat, a dui suliidőszakban gyakrabban is járhatna. Utasszámlálás kellene, mert 
 vannak túlzsúfolt járatok. (Pl pénteken du 15.25) Sziksóson-Subasán utast felvenni Szeged felé, 
 helyijárat mellett felesleges idő. 

 Hétvégén a 5:10-es járat hiánya a hat órás munkakezdést megnehezíti. 

 A megálló helyek ritkán vannak Dorozsma belterületén 

 Reggelente kevés a járat, zsúfoltság van 

 Több buszt kellene biztosítani, leginkább az iskolába/munkába menő, és iskolából/munkból jövő 
 emberek számára, mivel sokszor az állóhelyeken is csak éppen férnek el az utasok. 



 Ha nem, miért?  (3 válasz) 

 Vonat- és buszpályaudvar nagy távolsága 

 egyelőre nem egymás mellett van a pályaudvar, és a tömegközlekedés menetidejébe minden bele 
 van számolva, csak a forgalmat nem lehet. így ez kb addig megoldhatatlan is, ameddig nem egy 
 helyre, vagy egymástól gyalogos távolságra vannak a busz és vonat állomások. Amennyire most 
 lehet, ez szerintem össze van hangolva, ezen reszelni lehet, de ennél lényegesen jobb csak a fent 
 említett fejlesztés után lesz. 

 Bordányból nincs közvetlen járat Szatymazra, v. Szegedi Nagyállomásra. Szegeden átszállással 
 oldható meg, de ez nem mindenkinek járható, főleg, ha csomag is van 

 Ha nem, miért?  (6 válasz) 

 Rövid átszállási idő 

 Mert állandóan 5-10 percet késnek a(reggeli) buszok. Minden átszállásról pont lecsúszik az 
 ember. 



 A meghirdetett menetidő atlepésével, nincsen lehetőség az átszállásra. 

 Mert van, hogy késik a busz, ami Bordányon keresztül megy Szegedre. Így a 21-es vagy a 77-es 
 élmény és késve érkezek a munkahelyemre. 

 Elég sok csatlakozás között akár Szegeden akár Dorozsmán párc van, elég hozzá ha késik busz 

 Mert ha egy kicsit is késünk már a helyi buszok Szegeden mind elmennek igaz azok meg 
 hamarabb mint ahogy ki van írva! 

 Ha nem, miért?  (17 válasz) 

 Régi, kényelmetlen buszok 

 Nem minden esetben megfelelő a kapaszkodó helyek kialakítása, a buszok műszaki állapota, van 
 olyan eszköz, mely beázik, beragad az ajtó, stb. 

 Igénytelen, szar ezer éves buszok, távolsági és helyközi buszok helyett városi közlekedésre 
 alkalmas buszok járnak, azok nem ide valók. klíma elvétve van, ha van, fűtés vagy csutkán, vagy 
 sehogy. takarítva szökőévente, zörög csattog, lóg a keze lába. kibaszott igénytelen gazdára utal. 
 rakás fos a járműállomány, és ráadásul kevés is. 

 Nem mert sosincs hely reggel és büdös a busz 

 Főként a régebbi járatok elég koszosak. Nincsenek mosva a függönyök, koszosak az ablakok, 
 poros minden. A középiskolás korosztàly és az alja népek pedig rendszeresen összeragasztják 
 rágóval az üléseket, firkálnak stb. 

 Túlzsúfolt buszok, főleg iskolaidőben, sokszor ülőhely nélkül. Nem megfelelő hőmérséklet, és a 
 szellőztetés. 

 Nem mindegyikkel. Van olyan busz amelyiken az ülések közé alig lehet beférni még egy 40- 
 50-ven kg-osnak is. 

 Ezen a vonalon ritkán járnak újszerű állapotban lévő buszok. Többségük szűk, koszos huzattal, 
 beragadt ablakkal. Vagy éppen ki nem kapcsolható fűtéssel rendelkezik. 



 Némelyik busz agyamenten van kialakítva, van, ahol az én térdem sem fér el az előttem lévő 
 széktámlától, holott 160cm magas vagyok... 

 Mert egyre kisebb járműveket küldenek!! 

 A buszok igen sokfélék, így nem mindegyikre igaz ez az állítás, de előfordul, hogy az ülések túl 
 kicsik, a biztonsági övekhez tartozó csat is igazán kényelmetlen tud lenni. Álló utazásnál pedig 
 zavaró, hogy többször előfordulnak törött kapaszkodók, amik így instabilak, a lógó kapaszkodók 
 pedig mivel nincsenek rögzítve, hirtelen fékezésnél az utas könnyen magával rántja a rúdon, és 
 így el is vesztette egyetlen funkcióját. 

 (Csak egy feltételezés, a Dunántúl már agyon használt buszok vannak erre a vidékre küldve, 
 gondolván, ide jó lesz az. Egy jó állapotú busz csak nem gyullad ki, ahogyan az megtörtént nem 
 sokkal ezelőtt.) Számos busznál láttam, ahol azt nézte az utas(köztük én is), mikor esik a fejére a 
 felette lévő része a busznak. 

 Szűkös állóhelyek. Nem minden buszon , de gyakori: Sokszor poros busz belső. Rosszul szigetelt 
 ablak miatt az ülés vizes. Nyikorgó-recsegő hangok. 

 Délután nagyon zsúfoltak a járatok haza felé 

 Gyakran van meleg a buszon, a klíma nem működik, zsúfoltság van 

 A busz általában elég koszos szokott lenni sajna ettől függetlenül elég jó. 

 A buszok nagyrésze régi és kicsi az utasok számára. 

 Ezzel kapcsolatos észrevétel, indoklás:  (5 válasz) 

 Az autóbuszvezetők segítőkészek 

 Minden munkakörben vannak faszkalapok, itt is lesznek mindig. 

 Lásd következő. 



 Több esetben előfordult, hogy a kiírt menete idő előtt elmegy a busz. Előfordult modortalan 
 magatartás a sofőr részéről. 

 Segítőkészek, kedvesek, jó kedvűek. 

 De lehetne pl odafigyelni, hogy a megállóban ne a saras-füves-fás részen nyissa ki az ajtót (pl.: 
 Szeged SZTK), főleg úgy, hogy előtte nincs akadály, hogy fél méterrel előrébb guruljon. 

 Ha nem, miért?  (2 válasz) 

 le vagyunk maradva mint a borravaló. igénytelen dilettáns banda, a vezetés gondolom kiment 
 kétszer a bolgárokhoz és megnyugodott hogy nálunk ennél jobb a helyzet szóval hátra lehet 
 dőlni. szánalmas. menjenek ki a finnekhez meg a hollandokhoz, oszt jegyzeteljenek, már ha 
 tudnak írni. 

 Némelyik sofőr rettentő lekezelően tud válaszolni 1-1 kérdésre 

 Ha nem, miért?  (5 válasz) 



 A bérletvásárlás valamint számlakiállítás nagyon hosszadalmas, lassú. Rendszerfejlesztéssel 
 nagyon sokat lehetne gyorsítani rajta. 

 csomagtároló? hahaha. nézz már a Mars téri vas kalitkára. hát öregapámék ebbe búgatták a 
 nyulakat 68-ban. igénytelenség! 

 Nem mert nem túl kedvesek a soforok 

 Egy községi megállóban, ha a busz nem érkezik meg a kiírt időpontra (pl.lerobban, vagy előbb 
 elmegy,vagy mentesítő járatra kell várni)az utasok nem tudnak és nem is kapnak erről megfelelő 
 információt, akár órát is várnak a megoldásig, miközben időre kellene beérkezni a városba. 

 Ha késik vagy kimarad egy jàrat, nem tájékoztatják az utasokat 

 Vélemény, javaslat utas-tájékoztatásról (menetrendi kiadványok, megállóhelyi és 
 állomási információs jegyzék, internet, stb.)  (5 válasz) 

 Rendben van. 

 Az interneten elérhető információs jegyzék nem felhasználóbarát. A megállókban kihelyezett 
 menetrendről készült fotót használom. Nekem teljesen mindegy, milyen járatszámmal 
 rendelkezik a Szeged-Bordány-Szeged útvonalon az autóbusz. 

 digitalizáció? 2022-ben vagyunk csókolom. 

 Az Menetrendek.hu applikáció a magyar tömegközlekedés legjobb része. 

 A Mars téren a hangosbemondó adhatna tájékoztatást a kèsésről, más megàllokban lehetne 
 kijelző, mint a villamos megállókban 

 - 

 alacsonyküszöbű, délután is nyitva tartó intézmény. egy ilyen van, találd ki melyik ez. 



 A lottozó mondjuk árusíthatna jegyeket, úgy tudom lottózóknak lehet, mivel csak a posta van 
 jelenleg, aminek nyitvatartási ideje igen korlátozott. 

 A központi buszmegálló közvetlen közelében. 

 Bordányi posta. 

 Központi megálló környékén 

 Helyi Abc, mivel a posta is csak munkaidőben ad tájékoztatást 

 A posta is jó, de jó lenne ha 4 után is lehetne valahol venni esetleg szombaton. 

 Ha igen, melyik vonalon, milyen járattal kapcsolatban?  (10 válasz) 

 Bordány-mórahalom, mórahalom-bordány, szeged-bordány, bordány-szeged 

 Azoknál a járatoknál, ahol nem tudják tartani a menetidőt. A 7:40-es busz tökéletes időpont 
 LENNE ha nem 7:50-kor érkezne meg a busz. Ha ennyire nem megy a menetidő betartása, akkor 
 írják át későbbire, hogy az ember ne álljon 15-20 percet a buszmegállóban hóban,fagyban, 
 esőben. 

 A pusztamérgesi járat ( tizenöt negyvenes) járat ne 50-kor vagy még később induljon ki a 
 pályaudvarról. Azt mondja a buszvezető, hogy sofőr váltás van, de mi utasok látjuk, hogy csak 
 beszélgetés folyik. Élvezik, hogy 50-ven vagy még több embert tudnak "szívatni". Van aki pontos 
 időben indul. Ez két sofőrnél van így, hogy későn indul el. 

 Ha esetleg lerobban a reggeli órákban vagy baleset miatt nem jön, nem tudunk információt a 
 járatról. Az információs iroda meg ugye még zárva, nem veszik a telefont. 

 6,20 Bordányból való indulás, csak Bordányiaknak 

 A Bordány-Szeged vonalon (Bordány irányából Szeged felé) az utolsó busz, ami 20:50-kor indul, 
 indulhatna 20:40-kor, mint a többi órában, vagy 21:00-kor, hogy kerek órában induljon. 



 Nyári szünetben a bordány kp-i megállóban a 6.10-es busz helyett a 6.05-ös buszt kellene 
 megtartani, jobb csatlakozási lehetőség lenne. 

 Bordány-Szeged 4.31 helyett jöhetne hamarabb is busz. 

 Szerintem a reggeli - 7 óra környèke- járatokat kéne sűríteni 

 Az Üllésről induló 6.30-kor induló busz (Bordány kp-ban 6.45) mellett érdemes lenne még egyet 
 elindítani. 

 Ha igen, hol? Mikortól?  (4 válasz) 

 Nem tudom ki találta ki, hogy a kanyar elé kell a buszmegállót tenni, de odabetonoznám a lábát a 
 Kulipintyóiba meg a sziki egyenes előttibe szívesen. 

 Véleményem szerint a Farkas tanya megállóhely és a Bordány felső picit kint van talán 
 valamennyivel beljebb hoznám őket, Farkas tanyát Teréz utca és benzinkút közé félúton kb. vagy 
 akár Teréz utcához közelebb, Bordány Felsőt pedig talán a Piac tér és a falu tábla közé félúton. 
 Az említett két megálló szerintem jelen formájában eléggé kihasználatlan, mivel Zákányszéki és 
 a központ sok lakosnak így közelebb van, talán így jobb lenne az elosztás. De egyébként a 
 jelenlegi elosztás is élhető. Új megállóra szerintem nincs szükség a meglévőket lehetne 
 optimalizálni mondjuk az előbb említett módon. 

 Kettő megallo van egymástól 50 meterre Subasánál. Közöljék meg a kettőt, vagy szüntessék meg 
 az egyiket. 

 Bordány Zákányszéki bekötő út és Farkas-tanya között plusz egy megálló. 

 Egyéb jellegű észrevételek, javaslatok  (7 válasz) 



 Utazási igazolványok csak Szegeden az autóbusz végállomása lehet készíttetni. Ezen lehetne 
 módosítani, pl Bordány központban kialakított megfelelő iroda létrehozásával. 

 Jó helyen vannak a megállók, jók a járatok, de a fásult sofőrök, akik konkrétan tojnak a 
 menetrendre és folyamatosan minden áldott nap késnek, dohányoznak!!! a buszon stb. nagyon 
 bosszantóak. 

 Soknak tartom a 16 km távon a 35-40 perc menetidőt. 

 Tok jo lenne, ha kulteruleten nem 60 nal menne a busz, hanem 90nel is akar. Rovidülne a 
 menetidő, s a buszok kepesek ra. 

 Csúcsidőkben Bordányból induló busz csak Bordányiaknak és vissza út. 

 A menetidő betartására lehetne figyelni, rendszeresen 10-15 perccel később ér be a 15.25-ös 
 busz. Heti szinten ez 50 perc! Függetlenül a dorozsmai úti vonat miatti sorompótól. 

 Kiskundorozsmán a malomnál is lehessen a helyközi járatokról le és felszállni. 


